
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

دوشنبه 16  اسفند  ماه 1400 / 7  مارس 2022 / 4  شعبان 1443
سال هجدهم /شماره 4272 /  8  صفحه / 2000 تومان

     

اهمیت توجه به مهاجرت معکوس مرگ 107 نفر در حوادث کار در استان اصفهانجزئیات بیشتر از درگذشت زهره فکور صبورشرکت هاى داخلى لوازم خانگى در مسیر انحصارگرى بازگشت اللهیار در شکست هال سیتى اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

اجراى آزمایشى 
«کالس آنالین» 

23 میلیون نهال در اصفهان کاشته مى شود 
3
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تخریب 
محیط زیست 

تخریب 
منافع ملى است

مدیر فنى شبکه «شاد» با اشاره به افزوده شدن 
قابلیت «کالس آنالین» به شبکه «شاد» گفت: در 
حال حاضر قابلیت کالس آنالین به طور آزمایشى 

در «شاد» در حال استفاده است و 5000 دانش آموز 
از آن ...

به مناســبت روز درختــکارى و هفتــه منابع 
طبیعى، رهبر معظم انقالب اسالمى روز گذشته 

(یک شنبه) دو اصله نهال میوه کاشتند.
حضرت آیت ا... خامنه اى ســپس در سخنانى، با 
تبریک روز والدت با ســعادت حضرت اباعبدا...
الحسین علیه الســالم به ملت ایران، آن وجود 
شریف را کانون عشق ملت ایران و همه ملت هاى 

مسلمان اعم از ...

کشف کشف 3131 هزار ماینر در اصفهان طى  هزار ماینر در اصفهان طى 22 سال سال
همزمان با کشف چندین دستگاه استخراج رمزارز از یک منزل مسکونى اعالم شد؛همزمان با کشف چندین دستگاه استخراج رمزارز از یک منزل مسکونى اعالم شد؛
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فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) از یک برنامه بزرگ 10 ساله خبر داد؛ 

ستاره ایرانى 
دست کونسیسائو را باز کرد

ســرمربى پورتو از مهاجم ایرانى اش رضایت کامل دارد و ارزش این 
بازیکن را مى داند.

مهدى طارمى، مهاجم ملى پوش کشــورمان فصلى درخشان را به 
همراه پورتو در لیگ برتر پرتغال مى گذراند.

در همین رابطه سرخیو کونسیسائو در...
3
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

حضرت آیت ا... خامنه اى 
در مراسم روز درختکارى: 

اراك، تهران، فارس 
و خوزستان 

خریدار مرغ مازاد 
اصفهان

آغاز نمایشگاه دکوراسیون داخلى خانه 
و آشپزخانه از امروز
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تبریک
الحسین
شریف

مسلمان

سعید عزت اللهى:سعید عزت اللهى:

آمادگى مقابله آمادگى مقابله 
با تیم هاى بزرگ با تیم هاى بزرگ 
جهان را داریمجهان را داریم

سخنگوى صنعت برق:سخنگوى صنعت برق:

برق در تابستان برق در تابستان 
گران تر گران تر 
مى شودمى شود
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نماینده اصفهان در مجلس نماینده اصفهان در مجلس 
خبر داد؛خبر داد؛

حذف حذف 
1818 میلیون نفر  میلیون نفر 
از یارانه بگیراناز یارانه بگیران
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آلبوم موسیقى جدیدم را آلبوم موسیقى جدیدم را 
تولید مى کنم

فرزند داریوش ارجمند:فرزند داریوش ارجمند:

2

4
ى کتولید مى کنم د کتول کنمل متولیدم ى تولید مى کنمو

سالروز والدت حضرت ابوالفضل العباس (ع) مبارك باد 

د

اطالعیه
به استناد آیین نامه و دستورالعمل نحوه ثبت نام انتخابات  هیأت هاى ورزشى استانى و شهرستانى مقرر است نسبت 
به تشکیل مجمع عمومى انتخاباتى هیأت ورزش هاى همگانى استان اصفهان به منظور انتخاب رئیس هیأت به همراه 
اعضاى هیأت رئیسه: (نایب رئیس "از بین بانوان"، خزانه دار، خبره ورزشى و دو نفر عضو که حداقل یک نفر از 
بین بانوان باشد) استان اصفهان اقدام گردد، بدینوسیله از کلیه افراد واجد شرایط عالقمند به احراز پست ریاست 
هیأت دعوت مى نمایند جهت ثبت نام، اعالم فهرست پیشنهادى اعضاى هیأت رئیسه و ارائه مدارك مورد نیاز از 
روز دوشنبه مورخ 1400/12/16 لغایت روز دوشنبه مورخ 1400/12/23 به مدت 7 روز کارى از ساعت 8 الى 13 به 
دبیرخانه مجمع واقع در دفتر هیأت ورزش هاى همگانى استان اصفهان به آدرس: اصفهان، دروازه شیراز، ابتداى 

خیابان دانشگاه، ورزشگاه انقالب مراجعه نمایند. 
شرایط عمومى احراز رئیس هیأت استان: 

1ـ التزام به قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران 
2ـ دارا بودن حداقل مدرك تحصیلى کارشناسى (لیسانس)

3ـ دارا بودن سن حداقل 30 سال و حداکثر 65 سال
4ـ سابقه مدیریت اجرایى حداقل 5 سال (طبق دستورالعمل) 

5ـ دارا بودن کارت پایان خدمت دوره ضرورت (خدمت سربازى) یا معافیت 
6ـ فاقد تابعیت مضاعف بوده و در مرکز استان سکونت داشته باشد. 

مدارك مورد نیاز: 
1. اصل و تصویر آخرین مدرك تحصیلى معتبر 

2. یک قطعه عکس پرسنلى جدید 
3. اصل و تصویر کارت ملى و شناسنامه (تمام صفحات) 

4. تکمیل فرم هاى ثبت نام با توجه به نوع اعالم آمادگى داوطلب 
5. ارائه گواهى عدم سوء پیشینه و گواهى عدم اعتیاد به مواد مخدر (حداکثر ده روز پس از اتمام ثبت نام)

6. اعالم کتبى اسامى داوطلبان پست هاى هیأت رئیسه و ارائه مدارك و تکمیل فرم استعالم اعضاى پیشنهادى 
هیأت رئیسه توسط هر یک از داوطلبان احراز پست ریاست هیأت استان در زمان ثبت نام 

7. ارائه مدارك و مستندات مدیریتى مورد نیاز. (طبق دستورالعمل) 
8. اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت 

تبصره: حضور داوطلب ریاست هیأت یا وکیلى قانونى با ارائه وکالت نامه رسمى جهت ثبت نام الزامى مى باشد. 
الزم به ذکر است: "آیین نامه نحوه فعالیت هیأت هاى استانى و شهرستانى و دستورالعمل نحوه ثبت نام به انضمام 
فرم هاى مربوط در سایت اداره کل ورزش و جوانان استان و هیأت ورزشى مربوطه جهت اطالع داوطلبان قرار داده 

شده است." 
 www.isfahan.msy.gov.ir :نشانى سایت

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت سپاهان رایان سام ( سهامى خاص) ثبت شده به 
شماره 28614 و شناسه ملى 10260493029 دعوت به عمل مى آید تا در جلسه مجمع 
عمومى عادى به طور فوق العاده که در ســاعت 08:00 مورخ 1401/01/06 که در محل 
شرکت به آدرس استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزي ، شهر اصفهان، 
محله آفاران، کوچه آدینه 1[19] ، بزرگراه شهید خرازي ، پالك 0 ، طبقه سوم ، واحد 107 

کدپستى 8187694458 تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه:

1-انتخاب اعضاى هیئت مدیره
2-انتخاب بازرسان

3-انتخاب روزنامه کثیر االنتشار

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى
 به طور فوق العاده

هیئت مدیره

ىىىىىىىىگىگىگىگىف فف ف فف ف ف ففففرووروروروروروروروششششششششووووووخدخدخدخدخدخدخدخخدممامامامامااااتتتتتتتتپسپسپسپسپسپسپسپسا ا ا اززززفروشآگهى جذب نمایندگى فروش و خدمات پس از فروش نمایند

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت www.amicoir.com مراجعه کرده و یا با تلفن 9-02144566232 داخلى 306 تماس فرمایید.

گروه صنعتى آمیکو در زمینه فروش خودرو، خدمات پس از فروش و فروش قطعه درشهر اصفهان 
نمایندگى فعال با شرایط زیر میپذیرد. 

2500 متر مربع زمین 500 متر مربع سوله تعمیراتى
200 متر مربع فضاى ادارى  150 متر مربع فضاى انبارها 300 متر مربع نمایشگاه مسقف

شهردارى ورزنه  به اســتناد  صورتجلسه شماره  13مورخ  1400/08/28  شوراى اســالمى  شهر ورزنه  در نظر دارد  
محل هاى ذیل را بصورت اجاره و از طریق مزایده  عمومى به مدت دوسال شمسى به بخش خصوصى  واگذار نماید ، لذا 
متقاضیان  واجد الشرایط  میتوانند   جهت بازدید  از محل هاى  مذکور و همچنین کسب  اطالعات  بیشتر  در ساعات 
ادارى  به واحد  خدمات شهرى شهردارى مراجعه  و ضمن  دریافت اوراق  مزایده  پیشنهادات  خود را حداکثر تاپایان 
وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1400/12/26 به دبیرخانه  محرمانه شهردارى  تحویل و رسید  دریافت نمایند .ضمنًا  

سایر شرایط  در اوراق مزایده درج  شده است .
1- قطعه زمین  در بوستان خانواده  واقع در جنب  خیابان ساحل به مساحت 15 مترمربع  با کاربرى دکه اغذیه  فروشى  

به قیمت اجاره ماهیانه  2/200/000ریال 
2- قطعه زمین نرده گذارى شده در بوستان خانواده  واقع در جنب خیابان ساحل به مساحت تقریبى 800 مترمربع  جهت 

نصب پارك بادى ولوازم ورزشى وتفریحى کودکان ونوجوانان  به قیمت اجاره ماهیانه  3/500/000ریال 
3- قطعه زمین  ضلع شمالى بلوارآزادگان(محوطه کارگاهى)  به  مساحت 15 متر مربع با کاربرى  اغذیه فروشى به قیمت  

اجاره ماهیانه  1/700/000 ریال  
4- قطعه زمین واقع در بوستان زاینده رود به مســاحت  15 مترمربع   با کاربرى دکه  اغذیه فروشى  به  قیمت   اجاره 

ماهیانه  2/200/000 ریال  
5- قطعه زمین واقع در بوستان شهداى گمنام به مساحت  15 مترمربع   با کاربرى دکه  اغذیه فروشى  به  قیمت   اجاره 

ماهیانه  3/300/000 ریال  
6- اجاره برج کبوترخانه شهرورزنه شامل عرصه واعیان جهت بازدید گردشگران داخلى وخارجى به قیمت اجاره 

ماهیانه 3/500/000 ریال  
varzaneh.ir :  تلفن: 03146482221   سایت شهردارى

حامد اخگر- شهردار ورزنه

آگهى مزایده نوبت سوم

م.الف: 1288225   

نوبت اولنوبت اول

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان- هیأت ورزش هاى همگانى استان اصفهان
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عضو کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى گفت: 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى تا ســه ماه از ابتداى 
سال 1401 موظف مى شود طبق دهک بندى ها، یارانه 
پردرآمد ها را حذف کند. مهــدى طغیانى افزود: در حال 
حاضر 78 میلیون نفر یارانه هدفمندى و 60 میلیون نفر 
یارانه معیشتى دریافت مى کنند. وى گفت: ممکن است 
از این تعداد کسانى باشند که واقعاً مستحق دریافت یارانه 
نیستند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى در پایگاه رفاه 
ایرانیان، با آن مطلوب فاصله داشته باشد.وى افزود: ابزار 
قابل قبول و داده هایى در پایگاه رفاه ایرانیان اســت که 
اعتراض ها بر اساس آن رسیدگى مى شود که البته امکان 

تکمیل تر شدن را دارد.نماینده اصفهان در مجلس  ادامه 
داد: وزارت مربوطه دنبال تکمیل این پایگاه است و قرار 
اســت پاالیش 60 میلیون به 87 میلیون تغییر پیدا کند 
و حداقل 18 میلیون نفــر از یارانه بگیران هدفمند حذف 
مى شوند. همچنین کسانى که در نوبت هستند، مستحق 
مى باشند یا به اشتباه حذف شده اند؛ در هر دو مورد یا یک 

مورد حذف شده باشند مى توانند جایگزین بشوند.
وى در مورد اینکه متغیر هاى این پاالیش چیست؟ گفت: 
داده هاى مختلفى اســت مثل درآمد، گردش هاى مالى 
حســاب بانکى و وام هایى که اشخاص مى گیرند و خود 

وزارتخانه موظف به این دهک بندى است.

محققان حوزه تنوع زیستى دانشگاه تربیت مدرس با 
بهره گیرى از پهپادها موفق به اندازه گیرى آبشــارى 
در منطقه نور شدند که به گفته آنها این آبشار بلندترین 

آبشار کشور با ارتفاع 250 متر است.
حامد یوســف زاده، عضو هیئت علمى دانشگاه تربیت 
مدرس در حوزه تنوع زیســتى گفــت: دره اى در نور 
قرار دارد که به آن بهشت آبشارها گفته مى شود و در 
آن چندین آبشــار قرار دارد و در میان آنها، آبشار «شار 
دره» با طول ارتفاعى حدود 250 متر در چشــم انداز 
جنگلى، بلندترین آبشــار از نظر ارتفاعى در ایران به 

شمار مى رود.

وى با بیان اینکه تاکنون گزارشى از این آبشار منتشر 
نشده بود، خاطر نشــان کرد: این آبشار به دلیل ارتفاع 
زیاد، تاکنون مورد بررسى قرار نگرفته بود؛ از این رو با 
استفاده از پهپادى موفق به بررسى آن شدیم و در این 
بررسى ها، ارتفاع این آبشار، 250 متر برآورد شده است.
یوسف زاده اظهار کرد: ارتفاع بلندترین آبشار شناخته 
شده کشور کمتر از 150 متر است، ولى ارتفاع این آبشار 
حدود 250 متر برآورد شــده و این بلندترین آبشارى 

است که تاکنون گزارش شده است.
پرونده این آبشــار به عنوان اثر طبیعــى ملى در حال 

بررسى و ثبت است.

حذف 18 میلیون نفر از 
یارانه بگیران

بلندترین آبشار کشور 
اندازه گیرى شد

چرا باید جریمه شوند؟ 
  ایسنا| نماینده مردم خمینى شــهر در 
مجلس شوراى اســالمى گفت: نباید افرادى 
که دوز اول یا دوم واکسن کرونا را تزریق کرده 
اند در ایام نوروز جریمه شوند. حجت االسالم 
محمد تقى نقدعلى بیان کرد: مگر ســتاد ملى 
مقابله با کرونا اعالم نکرد که هر کس واکسن 
تزریق کند در برابر کرونا بیمه مى شــود. چرا 
اکنون گفته شده هر کس در ایام نوروز سه دوز 

واکسن را نزده باشد جریمه مى شود؟ 

قتل عام 21 درخت 
عضو شوراى شهر تهران گفت:    ایسنا|
متأسفانه باید اعالم کنم که هفته گذشته چند 
عکس به دست من رسید که در خیابان پردیس 
منطقه 2 چند اصله درخت قطع شده است. ناصر 
امانى گفت: در ســاعت 2 بامداد عده اى با اره 
برقى به جان 21 اصله درخت مى افتند و آنها را 
قطع مى کنند. امانى با بیان اینکه گویا این ملک 
مالک شخصى داشته و از امالك رها شده بوده 
و شهردارى در آن درختکارى کرده بود، گفت: 
وقتى پلیس و شــهردارى به محل مى رسند 
آنها حکم قضایى را نشان مى دهند و نهایتًا با 

درگیرى و دعوا کار متوقف مى شود. 

نظارت الکترونیکى
  میزان|  رئیس ســازمان زندان ها گفت: 
در راســتاى عمل به تأکیدات رئیس دستگاه 
قضا، مبنى بر کاهش جمعیت کیفرى زندان ها، 
در حال حاضر تعداد 5500 محکوم در کشــور 
تحت نظارت الکترونیکى از طریق استفاده از 
پابند الکترونیکى قرار دارنــد و با توجه به روند 
تولید پابند هاى الکترونیکى پیش بینى مى شود 
تا پایان ســال 1400این ظرفیت به میزان دو 

برابر افزایش یابد.

بادام هندى قاچاق است 
رئیس اتحادیه آجیل و خشــکبار    میزان|
تهران  خاطرنشان کرد: اگر برخى اقالم آجیل 
مانند بادام هندى قانونى وارد کشور شود از نظر  
بهداشــتى در عرضه آجیل از اطمینان خاطر 
بیشترى برخورداریم. مصطفى احمدى عنوان 
کرد: در حــال حاضر بادام هنــدى به صورت 
قاچاق وارد کشور مى شود به طورى که قرنطینه 
نشده و برگه بهداشــت نیز دریافت نمى کند و 

این مسئله به سالمت مردم ضرر وارد مى کند.

اجراى آزمایشى 
«کالس آنالین» 

مدیر فنى شبکه «شاد» با اشاره    ایسنا|
به افزوده شــدن قابلیت «کالس آنالین» به 
شــبکه «شــاد» گفت: در حال حاضر قابلیت 
کالس آنالین به طور آزمایشــى در «شاد» در 
حال استفاده اســت و 5000 دانش آموز از آن 
اســتفاده مى کنند. این قابلیت، در دست بهینه 
سازى اســت و با رفع مشکالت مى توان تعداد 

مدارس تحت پوشش را باال برد.

بگذارید بگویند... 
  ایسنا| اسماعیل آذر، پژوهشگر و مدرس 
دانشــگاه بیان کرد: هیچگاه کسى نمى تواند 
بگوید که مولوى از آن ترك هاست چون زبان 
او پارسى اســت. بگذارید همه بگویند متعلق 
به آنهاســت. اینها مشــکلى ایجاد نمى کند، 
چون اســاس کار مولوى، زبان فارسى است. 
درمورد نظامى گنجوى هم همینطور اســت؛ 
از «هفت پیکر» گرفته تا «خسرو و شیرین» و 
«اسکندرنامه»، شعرهاى او همه به زبان پارسى 
است. حاال بگویند او ترك بوده، بگذارید آنها هم 
دلخوش باشند. اگرچه آدم هاى بزرگ هیچگاه 

نمى توانند در یک جغرافیا محدود باشند. 

ایران، کره شمالى نیست! 
  روزنامه اعتماد|غالمرضا نــورى قزلجه، 
نماینده مردم بستان آباد در مجلس و عضو کمیسیون 
ویژه بررسى طرح صیانت مى گوید این طرح جنجالى 
پایه محکمى ندارد و شــبیه یک نقاشى هیوالیى 
است که توسط یک نقاش ناشى کشیده شده است 
که هیچ کسى هم حاضر نیســت آن را به دیوار اتاق 
خود بزند. او همچنین گفته است: ایران کره شمالى 
نیست که مردم را به خیابان ها بریزید و از جلو نظام 

بدهید.

نماینده هتاك
 عذرخواهى کرد 

دبیر کمیسیون مشترك طرح حمایت    ایسنا|
از حقوق کاربران در فضاى مجــازى بخاطر اینکه 
اخیراً در توییتــى براى مخالفین طــرح صیانت از 
دو عبارت «گرگ هاى مجازى» و «ســگ هاى 
قالده بلند»  اســتفاده کرده بود از مردم عذرخواهى 
کرد. مهرداد ویس کرمى، نماینده خرم آباد نوشــته 
بود: «فضاى مجازى به دلیــل اهمیت، موضوعى 
حاکمیتى و محتاج قانونگذارى است... گرگ هاى 
مجازى و سگ هاى قالده بلند  غربگرا از قانونمندى 

آن مى ترسند...»

ماجرا چیست؟! 
  روزنامه کیهان| اگــر آنگونه که جســته 
وگریخته اعالم شــده اســت، مذاکــرات وین به 
نتیجه رســیده و توافق نهایى به دست آمده است، 
اصلى ترین امتیازاتى که در این توافق رد و بدل شده 
و داده ایم و گرفته ایم چیســت؟ آقاى «الوروف»، 
وزیر خارجه روســیه در مصاحبه اى گفت: «آمریکا 
باید تضمین بدهد که روابــط اقتصادى و تجارى و 
سرمایه گذارى هاى ایران با روسیه مشمول تحریم ها 
نمى شــود.» اظهارات الوروف این پرسش را پیش 
مى کشد که مگر قرار اســت تحریم هاى تجارى و 
اقتصادى باقى بماند که روسیه براى آنکه مشمول 
آنها نشــود از آمریکا تضمین مى خواهــد؟! ماجرا 
چیست؟! باید لغو همه تحریم ها در توافق آمده باشد 
و گرنه لغو تحریم هاى هسته اى و بازگرداندن همان 
تحریم ها به بهانه هاى دیگر، آب در هاون کوبیدن 
است. قرار است ما تحریم ها را دور زده و خنثى کنیم 

نه آنکه آمریکا لغو تحریم ها را دور بزند!

فاجعه در جنگل 
نقى شــعبانى، معاون امور    جام جم آنالین|
جنگل ســازمان منابع طبیعى و آبخیزدارى گفت: 
امسال و سال گذشــته به طور میانگین 11 هزار و 
177 متر مکعب مجوز برداشت چوب هیزمى براى 
تأمین نیاز سوخت روســتاییان صادر شده است. به 
این ترتیب اگر حجم هــر درخت را 4 متر مکعب در 
نظر بگیریم، این رقم یعنى هر سال به طور میانگین 
2794 درخت در بخارى  و تنور روســتاییان سوخته 
است. اگر فاصله درختان جنگلى از یکدیگر را 4 متر 
مربع در نظر بگیریم مى توان گفت ساالنه حدود 11 
هزار و 177 متر مربع یــا 1/1 هکتار از جنگل هاى 

ارزشمند هیرکانى روانه بخارى  یا تنور مى شود.

فرار مالیاتى
 3750 میلیاردى

رئیس پلیس امنیت اقتصادى تهران    ایسنا|
بزرگ از شناسایى 25 شرکت داراى فرار مالیاتى خبر 
داد. سرهنگ على ولیپور گودرزى ادامه داد: در همین 
راســتا نیز پلیس امنیت اقتصادى تهران بزرگ در 
هماهنگى با دستگاه هاى مربوطه 25 شرکت داراى 
فرار مالیاتى را در ســال جارى مورد شناسایى قرار 
دادند که در این خصوص 35 نفر نیز بازداشت شدند. 
وى گفت: مجرمان با روش هایى مانند صدور فاکتور 
فروش و مهر جعلى، ثبت شــرکت با مشــخصات 
افراد کارتن خواب، سوء اســتفاده از کد اقتصادى 
شــرکت هاى متعلق به غیر، جعــل گواهى ارزش 

افزوده و... اقدام به این رفتار مجرمانه کرده بودند.

خبرخوان

به مناسبت روز درختکارى و هفته منابع طبیعى، رهبر معظم 
انقالب اسالمى روزگذشته (یک شــنبه) دو اصله نهال میوه 

کاشتند.
حضرت آیت ا... خامنه اى سپس در ســخنانى، با تبریک روز 
والدت با ســعادت حضرت اباعبدا... الحسین علیه السالم به 
ملت ایران، آن وجود شریف را کانون عشق ملت ایران و همه 
ملت هاى مسلمان اعم از شــیعه و غیرشیعه دانستند. ایشان 
در ادامه، کاشت درخت را یک حرکت کامًال دینى و انقالبى 
خواندند و افزودند: البته نگهداشــت و حفظ درختان نیز کار 

بسیار مهمى است که باید رعایت شود.
رهبر انقالب، گیاه زنده را آســایش بخش روح و نگهدارنده 
جسم انسان و منبع رزق خدادادى و همه جانبه براى آحاد بشر 
دانســتند و تأکید کردند: به همین علت تخریب جنگل ها و 
محیط زیست و پوشش هاى گیاهى، تخریب منافع ملى است 
و ویران کردن بخشى از جنگل ها براى ساخت و ساز جز در 

موارد اضطرارى، قطعًا به ضرر ملت است.
حضرت آیت  ا... خامنه اى با رّد نگاه تزیینى و حاشــیه اى به 
محیط زیســت، این موضوع را از جمله اساسى ترین مسائل 
کشور برشمردند و گفتند: یکى از کارهاى جدى در حفاظت 
از محیط زیست، حفاظت از دو ثروت عظیم و ذخیره حیاتى 
ملت ها یعنى «آب» و «خاك» و پرهیز از برخورد مسرفانه با 
آنهاست که در این زمینه مســئوالن باید به راهنمایى هاى 

متخصصان توجه کنند.

«حفاظت از حیات وحش» مســئله دیگرى بــود که رهبر 
انقالب اسالمى بى توجهى به آن را به ضرر منافع ملى دانستند 
و گفتند: در اسالم، شــکار فقط در صورت نیاز به تغذیه مجاز 
است و در غیر این صورت، غیرمجاز و خالف است و حتى سفر 
شکار سفر حرام شمرده شده است، بنابراین باید جلوگیرى از 
شــکار غیرقانونى را جدى گرفت و به موضوع حفظ حیات 

وحش اهتمام داشت.
ایشان در ادامه سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزى 
را موظف به جلوگیرى از تبدیل زمین هاى کشاورزى دانستند 
و افزودند: این کار بــه ضرر منافع ملى اســت و زمین هاى 

کشاورزى باید توسعه پیدا کند.
حضرت آیت ا... خامنه اى همچنین با تأکید بر لزوم توســعه 
انرژى هــاى پاك گفتند: توســعه انرژى هاى غیر فســیلى 
مانند انرژى هســته اى که اســتفاده از آن در دنیا روزافزون 
اســت و کشــورهاى منطقه ما نیز در حال حرکت به سمت 
آن هســتند و نیز انرژى هاى بادى و خورشیدى، باید جدى 

گرفته شود.
ایشان در پایان آحاد مردم را به کاشت و نگهداشت درختان 
فراخواندند و گفتند: انجام همه کارهاى مهم نیازمند پشتوانه 
ملى اســت و درختکارى نیز از جمله کارهایى است که همه 
مردم مى توانند با کاشتن و حفظ درختان و جلوگیرى از محو 
درختان و باغ هاى اطراف و درون شهرها، به گسترش پوشش 

گیاهى در کشور کمک کنند.

حضرت آیت ا... خامنه اى در مراسم روز درختکارى: 

تخریب محیط زیست 
تخریب منافع ملى است

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراى اسالمى با بیان اینکه برخى از فعاالن لوازم 
خانگى داخلى از ممنوعیت واردات محصوالت کره اى سوءاســتفاده کردند گفت: وزارت 
صنعت، معدن و تجارت باید بر بازار لوازم خانگى نظارت داشته باشد که متأسفانه نظارت 

آنان بسیار ضعیف است.
لطف ا... سیاهکلى با اشاره به گرانى لوازم خانگى داخلى اظهارکرد: متأسفانه شاهد گرانى 
شــدید لوازم خانگى هســتیم و برخى از فعاالن لوازم خانگى داخلى از ممنوعیت واردات 

محصوالت کره اى سوءاستفاده کردند.

وى افزود: گرانى لوازم خانگى در حالى است که کیفیت محصوالت هیچ تغییرى نکرده است.
این نماینده مجلس تأکید کرد: مــردم گالیه دارند و مى گویند در شــرایطى که کیفیت 
محصوالت لوازم خانگى ارتقا نیافته است، دلیلى ندارد که از آنان براى همان محصوالت 

قبلى پول بیشترى اخذ شود.
وى ادامه داد: اگر نظارت بر بازار لوازم خانگى افزایش نیابد، برخى از شرکت هاى داخلى لوازم 
خانگى هم مانند شرکت هاى خودروسازى به دنبال انحصارگرى مى روند که باید با افزایش 

نظارت ها از این کار جلوگیرى کرد.

شرکت هاى داخلى لوازم خانگى در مسیر انحصارگرى

انتشار ویدیویى از اقدام عجیب عوامل مسابقه «بندبازى» 
به انداختن لیزر روى تماشاگران برنامه خبرساز شده است. 
برخى این اقدام را روشى براى تذکر حجاب به تماشاگران 

زن حاضر در استودیوى ضبط برنامه دانسته اند.
چند روزى است ویدیویى از یکى از قسمت هاى مسابقه 
«بندبازى» در شــبکه هاى اجتماعى دســت به دست 
مى شود، یک برنامه استعدادیابى جدید در حوزه موسیقى 
که از شبکه نمایش خانگى پخش مى شود. در این ویدیو 
مى بینیم که در حین ضبط برنامه، از پشت صحنه روى 
یکى از تماشاگران زن حاضر در اســتودیو لیزر انداخته 
مى شود و او سپس سراسیمه شروع به مرتب کردن لباس 
خود مى کنــد. برخى کاربران فضــاى مجازى معتقدند 
عوامل مســابقه بندبازى از این روش براى تذکر حجاب 

به تماشاگران زن در حین ضبط برنامه استفاده مى کنند. 
انتشار این ویدیو در شــبکه هاى اجتماعى واکنش هاى 

زیادى را به دنبال داشته است.
نخستین قسمت مسابقه «بندبازى» با اجراى چند قطعه  
موسیقى توسط داوران برنامه از جمله مهراوه شریفى نیا 
همراه بود. در یکى از این اجراها شریفى نیا به عنوان نوازنده 
فلوت شرکت داشت، اما از نمایش نوازندگى او خوددارى 
شده و تنها به نشان دادن تصاویرى مبهم از او اکتفا شده 
بود. مهراوه شــریفى نیا خود نیز در اینســتاگرامش این 

موضوع را تأیید کرد.
نیما بانکى، کارگردان مسابقه «بندبازى» نیز مدتى قبل 
در اینستاگرام خود به سانسورهاى صورت گرفته در این 

برنامه اشاره کرد.

على رغم اخبار روز شــنبه مبنى بر ادامه تخصیص ارز 
ترجیحى در سال آینده، دیروز یک شــنبه  نمایندگان 
مجلس با  194 رأى مثبت و 42 رأى مخالف، حذف دالر 

4200 تومانى را تصویب کردند.
براساس اصالحیه دیروز مجلس، دالر 4200 تومانى به 
صورت مشروط حذف شد. در واقع دولت اجازه دارد این 
ارز را حذف کند. اما باید مــا به ازاى آن را به صورت بن 

خرید کاال الکترونیکى به خانوارها بدهد.
طبق این اصالحیه دولت اجــازه دارد تا از طریق تأمین 
منابع مابــه التفاوت دالر 4200 تومانــى براى واردات 
کاالهاى اساســى، دارو، تجهیزات مصرفى پزشــکى 

اختصاص دهد.
چنانچه دولت قصد دارد کاالیى را از سبد ارز ترجیحى 
حذف نماید، باید قبًال ترتیبات قانونى جبران زیان رفاه 

مصرف کننده براى کاالهاى اساســى را از طریق کاال 
برگ الکترونیکى و در امور پزشــکى از طریق بیمه ها 
و یا از طرق جایگزین مطمئن انجام دهد. به طورى که 
افراد بتوانند این کاالها و خدمات را به نرخ پایان شهریور 

1400 و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
مجلس همچنین مصوب کرده  که 9 میلیارد دالر با ارز 
4200 تومانى براى کاالهاى اساسى اختصاص یابد. این 
9 میلیارد دالر با نرخ دالر 26 هزار تومانى در بازار، معادل 

234 هزار میلیارد تومان است.
در واقع اگر دولــت تصمیم به حذف بگیــرد باید 234 
هزار میلیــارد تومان یارانــه به مــردم پرداخت کند. 
قرار اســت این یارانه جدید در قالــب کارت اعتبارى 
خریــد کاالهاى اساســى در اختیــار خانوارهــا قرار

 بگیرد.

تذکر رعایت حجاب با لیزر! 

دالر 4200 تومانى حذف شد
شــاید تنها شــش نفر در دنیا باشــند که به لطف یک   یارانه جدید برگشت

آزمایش عجیب، هیچ ایــده اى در مورد جنگ اوکراین 
 SIRIUS ،ندارند؛ اعضاى آزمایش هشــت ماهه ناسا
21، که به عنوان بخشــى از شبیه سازى یک مأموریت 
فضایى، در حال حاضر در کپســولى در مسکو زندگى 

مى کنند.
«ویلیام براون» 36 ساله و «اشلى کوالسکى» 32 ساله 
آمریکایى، «اولگ بلینــوف»، «ویکتوریا کریچنکو» و 
«اکاترینا کاریاکانا» روسى به همراه «صالح العامرى» 
اهل امارات، ماه نوامبر وارد یک کپسول شدند و انتظار 
مى رود که ماه جوالى سر و کله شــان پیدا شود. گفته 
مى شود تنها ارتباط آنها با دنیا از طریق نامه هایى است 

که در یک سرور امن آپلود مى شود.
آخرین بارى که دوســتان براون خبــرى از او گرفتند 
پیــش از حمله«والدیمیر پوتین» بــه اوکراین در 24 
فوریه بود. «نِیتن کرین»، دوســت عکاس او مى گوید: 

«هفته گذشــته در مورد این موضوع بــا او در تماس 
بودم و ویلیــان از احتمال وقوع این حمله آگاه اســت. 
اما در مورد اینکــه چقدر درباره ایــن موضوع مى داند 

مطمئن نیستم.»
او گفت: «از زمان آخرین نامه خبــرى از او ندارم و این 
باعث مى شــود به این موضوع فکر کنــم که روس ها 
نامه هاى آنها را نگه داشته اند تا این شش نفر از آنچه در 
اوکراین در حال روى دادن است اطالعات بیشترى به 
دست نیاورند. این نظر شــخصى من است و درباره اش 

مطمئن نیستم.»
 بر اساس گزارش ها این شــش نفر داخل کپسولى در 
یک ساختمان متعلق به دوران شوروى در حومه مسکو 
هستند و هدف این آزمایش شبیه سازى شرایط سفرهاى 
طوالنى فضایى اســت. این گروه تحت آزمایش هاى 
روزانه قــرار مى گیرند تا نحوه واکنــش به چالش هاى 

ذهنى و فیزیکى شان آزمایش شود.

ســخنگوى صنعت برق گفت: تعرفه بــرق در ماه هاى 
غیرگرم 200 کیلووات ســاعت و در تابســتان به دلیل 

استفاده از وسایل سرمایشى افزایش مى یابد.
مصطفى رجبى مشهدى در خصوص تغییرات قبوض برق 

که از ابتداى بهمن ماه سال جارى اجرایى شده اظهار کرد: 
این تغییرات شامل حال 25 درصد از مشترکان مى شود که 
حدود 9 درصد از آنها نیز کمى بیش از الگو مصرف دارند 
که با کمى کاهش در مصرف، مى توانند مصرف خود را به 
کمتر از الگوى تعریف شده برساند. در واقع مى توان گفت 
صورتحساب 75 درصد از مشترکان تغییرى نکرده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در خصوص 
اطالع رسانى به مشــترکان از میزان مصرفشان گفت: 
براى آن دسته از مشترکانى که بیش از الگوى تعیین شده 
مصرف داشته باشند، پیامک هشــدار ارسال شده است. 
همچنین در قبوض برق ذکر شده که مشترك جزو کدام 
دسته از مشترکان بوده و در نهایت از طریق سامانه برق من 
و مشاهده قبض نیز مى توان از میزان مصرف خود آگاه شد.

برق در تابستان گران تر مى شود 

6 نفر در روسیه از جنگ در اوکراین خبر ندارند!
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مصدومیت یک خانواده 
سـخنگوى مرکـز اورژانـس اسـتان اصفهـان از 
مصدومیت پنج عضو یک خانـواده در واژگونى پراید 
در محور کوهپایه خبر داد. عباس عابدى اظهار داشت: 
این حادثه در محور تودشـک، کوهپایه، پنج کیلومتر 
مانده به کوهپایه اتفاق افتاده اسـت. وى ابراز داشت: 
این حادثـه داراى پنج مصدوم شـامل یک زن، سـه 

کودك و یک مرد بود.

صدور مجوز افزایش سرمایه 
«شپنا»

صادر شـدن مجوز افزایش سـرمایه شرکت پاالیش 
نفـت اصفهـان «شـپنا»به گـزارش خبرگـزارى 
صداوسـیما، مرکز اصفهان؛ سـازمان بـورس مجوز 
افزایش سرمایه شرکت پاالیش نفت اصفهان را صادر 
کرد. بنابراعالم روابط عمومى شـرکت پاالیش نفت 
اصفهان، این مجوز در سامانه کدال نیز منتشر شد. بر 
این اساس مجوز 36 درصدى افزایش سرمایه شرکت 
پاالیش نفت اصفهان را سازمان بورس از محل سود 

انباشته صادر کرده است.

همچنان سرگردان در اداره ها 
فقط چند روز مانده به اجراى الکترونیکى شدن صدور 
مجوزها، هنـوز ابالغى از وزارت خانه هـا به ادارات و 
سـازمانها براى اجراى این طرح نشـده است. معاون 
امـور هماهنگـى و اقتصـادى اسـتاندارى اصفهـان 
گفت: در ایـن فرصت کم باقیمانده هنوز سـازمان ها 
و ارگانهاى مرتبط با فضاى کسـب و کار در استان به 
سامانه جامع کشـور G4B متصل نشده اند. امیر رضا 
نقش افزود: با این حال در نامه ارسـال شـده به دیگر 
سازمانها و ادارات الزامى است براى هر کسب و کار از 
18 اسفند امسـال بصورت الکترونیکى مجوز صادر و 
در غیر این صورت دستگاه متخلف به هیئت تخلفات 

ادارى معرفى مى شود.

نجات محیط زیست 
از مرگ خاموش

مدیرکل حفاظت محیط زیسـت استان مرز مشترك 
با جاده هاى مواصالتى را یکى از چالش هاى مناطق 
حفاظت شـده بیان کرد و گفت: در آسـتانه بهار طرح 
استقبال از بهار طبیعت، مسـئولیت اجتماعى، محیط 
زیست سالم در کلیه مبادى ورودى و خروجى شهر ها 
اجرا مى شود. ایرج حشمتى با بیان اینکه پالستیک و 
زباله هاى رها شـده در مناطق حفاظت شده استان را 
با خطر جدى زیست محیطى مواجه کرده افزود: همه 
دستگاه ها موظف اند محیط اطراف خود را از زباله هاى 

زیست محیطى پاك سازى کنند. 

صدور مجوز
غیرحضورى مى شود

رئیس شوراى شـهر اصفهان گفت:از خرداد ماه سال 
جارى با توجه بـه فراهم بودن زیرسـاخت هاى الزم 
براى صدور مجوزها، مقرر شده پاسخ به درخواست ها 
بدون مراجعه حضورى انجام شود. محمد نور صالحى 
اظهار داشـت: در ایـن ایام مراجعـه به شـهردارى و 
رسیدگى به امور شهرى افزایش پیدا مى کند و تاکید 
مى شود که مدیران  ارتباط چهره به چهره و حضور در 

بین مردم هم داشته باشند.

پخت کیک 12 مترى 
کیک 12 مترى به همت جوانان خانه اصفهان پخته و 
بین اهالى این محله توزیع شد. مسئول اجرایى پخت 
کیک با اشاره به اینکه این کیک 12 مترى با مشارکت 
10 نفر از قنادان پخته شـده گفت: بـراى تهیه کیک 
میالد امام حسین (ع)،20 کیلو گردوى خرد شده، 50 
کیلو موز و 200 کیلو خامه شیرین شده قنادى استفاده 
شـده اسـت. رضا سـلطانى با بیان اینکه جوانان خیر 
اندیش هزینه این کیک تولد را تامین کرده اند افزود: 
این کیک طولـى بین هزار نفـر از شـهروندان توزیع

 شد.

خبر

فرمانده ســپاه صاحب الزمان از برنامه 10 ساله کاشت 
یک هزار نهال به یاد هر یک از 23 هزار شهید در استان 
اصفهان خبر داد و گفت: در مجمــوع 23 میلیون نهال 

غرس مى شود.
سردار مجتبى فدا اظهار داشــت: امیدواریم که در سایه 
وحدت، همدلى، انسجام مردم و همکارى دستگاه هاى 
مختلف بتوانیم در بحث سرسبزسازى و درختکارى تالش 
کنیم و آرامش، امنیت و آسایش توأم با فضاى سبز مورد 

نیاز مردم را در شرایط زمانى مناسب فراهم کنیم.
وى خاطر نشان کرد: این درختان به یاد بیست و سه هزار 
شهید استان کاشته شــده و یک برنامه دراز مدتى است 

که منابع طبیعى با همکارى دستگاه مختلف به ازاى هر 
شهید در طول 10 سال هزار درخت بکارد.

فدا تصریح کرد: با اجراى این برنامه چیزى در حدود 23 
میلیون درخت کاشته مى شود و این یک ظرفیت و سرمایه 
جدیدى براى این مملکت است که آرزو مى کنیم بتوانیم 
در حفظ و نگهدارى فضاى سبز کشور همراه با عزت و 
اقتدار، ســربلندى و آمادگى هاى دفاعى کشور گام هاى 

مؤثرى برداریم.
هفته منابــع طبیعى در ایــران از 15 تا 22 اســفند ماه 
مى باشد. نخستین روز هفته منابع طبیعى، روز درختکارى 

نام گذارى شده است.

عضو اتحادیه نانوایان شهرســتان اصفهان از افزایش 
متقاضیان نانوایى آزادپز در اصفهان خبر داد و گفت: باید 

این نانوایى ها ساماندهى شود.
فرید نقشــینه ظهر شــنبه در جمع خبرنگاران با اشاره 
به فعالیت یک هزار و 500 نانوایى در اســتان اصفهان 
اظهار داشــت: از این تعداد 55 درصد از آرد یارانه یک 
و 45 درصد نیز از آرد یارانه دو براى پخت نان اســتفاده 

مى کنند.
وى در ادامه با اشاره به اینکه تنوع نان در اصفهان زیاد 
است و این امر مزیتى براى استان تلقى مى شود، اضافه 
کرد: همچنین این اســتان به عنــوان احیاگر نان هاى 

سبوس دار در کشور شناخته شده است.
عضو اتحادیه نانوایان استان اصفهان با اشاره به اینکه 
طى دو سال گذشته قیمت نان بر اساس مصوبه کارگروه 
ویژه گندم و آرد و نان اســتان تعیین مى شــود، افزود: 
سعى بر این بوده اســت که قیمت ها عادالنه باشد تا نه 

شهروندان و نه نانوایان تحت فشار قرار گیرند.
نقشــینه با بیان اینکه به دلیل شــیوع کرونا برگزارى 
انتخابات هیئت مدیره اتحادیه نانوایان استان اصفهان 
با یک ســال تأخیر برگزار خواهد شــد، گفت: امسال 
انتخابات با حضور 25 داوطلب و در تاریخ 23 اسفند ماه 

برگزار مى شود.

افزایش متقاضیان احداث 
نانوایى آزادپز در اصفهان 

23 میلیون نهال در اصفهان 
کاشته مى شود 

مدیر کل مدیریت بحران استاندارى اصفهان از شناسایى و 
کشف 31 هزار و 268 دستگاه ماینر (استخراج ارز دیجیتال) 

غیر مجاز از سال 1398 تاکنون در این استان خبر داد.
منصور شیشه فروش با اشاره به اینکه این دستگاه ها در یک 
هزار و 188 محل شناسایى شد، افزود: میزان برق مصرفى 

دستگاه هاى ماینر کشف شده 84 مگاوات بود.
وى با بیان اینکه شناســایى و برخورد با استفاده کنندگان 
غیر مجاز از دســتگاه هاى تولید رمز ارز از سال 98 شروع 
شده است، ادامه داد: امسال حدود 12 هزار و 352 دستگاه 
ماینر در 802 محل با مصرف برق 37 مگاوات شناسایى شد.  
مدیر کل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با تاکید بر لزوم 
شناســایى ماینرهاى غیر مجاز اظهار داشت: شرکت هاى 
برق موظف به برخورد با مشترکان ُپر مصرف هستند و در 

صورت شناسایى استفاده کنندگان غیر مجاز از دستگاه هاى 
"ماینر“ باید با ُمتخلفان برخورد شود. وى گفت: بر اساس 
اعالم وزارت نیرو و شــرکت توانیر در راستاى تامین برق 
پایدار، استان اصفهان به 2 هزار مگاوات برق نیاز دارد و باید 

سرمایه گذارى الزم در این زمینه انجام شود.
شیشه فروش مهمترین راهکار رفع مشکالت انرژى برق 
در اســتان را تولید ســاالنه 2 هزار مگاوات برق و توسعه 

نیروگاه هاى خورشیدى و گازى دانست.

کشف 12 دستگاه ماینر در یک منزل
در همین حال جانشین فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان 
از کشف تعداد 10 دستگاه ماینر تولید ارز دیجیتال به ارزش 

تقریبى بالغ بر 6 میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ ثابت راسخ اظهار داشت: مأموران کالنترى 17 
پلیس اصفهان با دریافت خبرى مبنى بر استفاده غیرمجاز 
از دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال بیت کوئین در یک 
منزل مسکونى خالى از ســکنه موضوع را بررسى و محل 

اعالم شده را شناسایى کردند.
وى اضافه کرد: مأمــوران پــس از هماهنگى هاى الزم 
قضائى در عملیاتى مجزا از منزل مسکونى خالى از سکنه 
جمعًا تعداد 12 دستگاه ماینر قاچاق و 48 عدد پاور مربوطه 

را کشف کردند.
سرهنگ ثابت راسخ با اشــاره به اینکه کارشناسان، ارزش 
تقریبى دستگاه هاى کشف شــده را بالغ بر 6 میلیارد ریال 
اعالم کرده اند بیان داشت: در این رابطه یک نفر دستگیر و 

پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائى تحویل داده شدند.

همزمان با کشف چندین دستگاه استخراج رمزارز از یک منزل مسکونى اعالم شد؛

کشف 31 هزار ماینر در اصفهان 
طى 2 سال

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهى 
مشاغل شــهرى شــهردارى اصفهان از برگزارى 
جشنواره مشاغل خانگى از پانزدهم تا پایان اسفندماه 
سال جارى در بازار مرکزى گل و گیاه اصفهان واقع 

در خیابان همدانیان خبر داد.
امیرحســین ماه آورپور گفت: در مجموعه بازار گل 
و گیاه همدانیان، بازارچه اى با 40 غرفه به مشاغل 
خانگى اختصاص داده شــده است که محصوالتى 

همچون سبزه، سفره هفت ســین، انواع عروسک، 
هنر میناکارى، گل هاى مصنوعى، انواع زیورآالت، 
بافتنى هاى دستى، انواع چرم، انواع استندهاى چوبى، 

تابلوهاى نقاشى و... را عرضه مى کنند.
وى تصریح کرد: جشنواره مشاغل خانگى همه روزه 
از 8:30 صبح تا 8 شب در بازار مرکزى گل و گیاه واقع 
در خیابان همدانیان دایر است و شهروندان مى توانند 

از آن بازدید و خرید کنند.

مجیــد نادراالصلى، رئیس کمیســیون ویژه آب و 
مناطق کم برخوردار شوراى شهر اصفهان در سى و 
سومین جلسه علنى این شورا که دیروز (یکشنبه، 15 
اسفند) برگزار شد، با بیان اینکه مدیریت شهردارى 
مدیریت انتقادناپذیر اســت، افزود: موارد زیادى را 
مى شنویم که اگر کســى نقد کند از کار خود عزل 
مى شود، ولى بدانید که این پست و میز خیلى زودتر از 

آنچه فکر مى کنیم از ما گرفته مى شود.
وى با بیان اینکه رشوه و باج گیرى هنوز در شهردارى 
وجود دارد، گفــت: حتى خیلى بدتــر از آنچه فکر 
مى کنیم در مدیریت هاى جدیــد این جریان وجود 
دارد. نمى دانم مدیران نظارت و حراست شهردارى 
چه مى کنند، باید این موضوعات توسط کمیسیون 

پایش و نظارت رسیدگى شود.

مدیرکل پزشکى قانونى اســتان اصفهان از افزایش 
تلفات ناشى از حوادث کار خبر داد و گفت: در 10 ماهه 
امسال 107 نفر در حوادث ناشى از حوادث کار در استان 

جان خود را از دست دادند که همگى مرد بودند.
منصور فیروزبخت به فوت 94 نفر بر اثر حوادث کار 
در مدت مشابه سال قبل اشاره و خاطرنشان کرد: آمار 
تلفات حوادث کار در 10 ماهه امسال نسبت به سال 
قبل 13/8 درصد افزایش داشته است. مدیرکل پزشکى 
قانونى استان سقوط از بلندى و اصابت جسم سخت را 
بیشترین علل فوت در حوادث کار در استان برشمرد و 
گفت: سقوط از بلندى و اصابت جسم سخت همیشه 

بیشترین سهم را در آمار تلفات دارد.

وى با بیان اینکه در ده ماهه امسال 43 نفر از قربانیان 
حوادث کار به دلیل اصابت جسم سخت و 41 نفر دیگر 
نیز به دلیل سقوط از بلندى جان خود را از دست دادند، 
افزود: دالیلى همچون سوختگى، برق گرفتگى، کمبود 
اکسیژن و غرق شــدگى در رتبه هاى بعدى مرگ در 

حوادث کار قرار دارند.
فیروزبخت به افزایش 11/3 درصدى آمار مصدومان 
حوادث کار که به ادارات پزشکى قانونى استان مراجعه 
کردند خبــر داد و گفت: در این مــدت 2 هزار و 281 
مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکى قانونى مراجعه 
کردند که 167 نفر آنان زن و 2 هزار و 1 14 نفر از آن ها 

مرد بودند.

معاون توسعه پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفت: میزان بارش ها در استان از پانزدهم 
اسفند جارى تا پانزدهم فروردین سال آینده نسبت به 

یک ماه گذشته افزایش مى یابد.
نوید حاج بابایى گفت: اظهار نظر در باره بارش هاى 
نوروز کمى زود اســت و نمى تــوان گفت که نوروز 

ُپربارشى خواهیم داشت.
وى با بیان اینکه بارش هاى فصل زمستان در مجموع 
نرمال خواهد بود و جبران ســال زراعى گذشته را 
نمى کند، ادامه داد: بر اساس پیش بینى ها، بارش هاى 

فصل بهار هم بصورت نرمال و عادى خواهد بود.
معاون توســعه پیش بینى اداره کل هواشناســى 
اصفهان اظهار داشت: حرکات جوى بسیار پیچیده 
و متنوع است و امکان تقویت یا از بین رفتن آنها در 

زمان کوتاه وجود دارد و بطورکلى نمى توان وضعیت 
جوى را با وضعیت ستارگان و بروز ُخسوف و ُکسوف 

مقایسه کرد.
حاج بابایى با بیان اینکه بــارش هاى نیمه بهمن تا 
نیمه اسفند جارى نســبت به دیماه کمتر از میزان 
نرمال بود، خاطرنشان کرد: در زمان حاضر شرایط 
براى آبگیرى  سد زاینده رود قدرى زود است و این کار 
اواخر اسفند و فروردین و اردیبهشت همراه با افزایش 
دما و ذوب شدن پوشش برف در منطقه انجام خواهد 

شد.
وى گفت: بارش هــاى منطقه کوهرنــگ بعنوان 
سرچشمه سد زاینده رود بر وضعیت این رودخانه موثر 
است و برنامه ریزى براى بازگشایى دریچه هاى سد 

با توجه به وضعیت این منطقه انجام مى شود.

دومین نمایشگاه تزئینات، دکوراســیون داخلى خانه و 
آشپزخانه از امروز 16 اسفند تا 20 اسفندماه در نمایشگاه 

بین المللى اصفهان برپا خواهد شد.
این نمایشــگاه که در هشــت هــزار مترمربع فضاى 
نمایشگاهى برپا مى شود، میزبان 55 شرکت از پنج استان 
کشور خواهد بود تا جدیدترین محصوالت این حوزه را 

براى بازدید عموم به نمایش گذارند.
در این نمایشگاه، شــرکت هایى از استان هاى اصفهان، 

تهران، قم، قزوین، آذربایجان شرقى و شهرستان کاشان 
حضور دارند و محصوالتى مانند مبلمان کالســیک و 
راحتى، ســرویس خواب، لوســتر، میزهاى تلویزیون، 
دکوراسیون داخلى، فرش و تابلو فرش، شیرآالت، کاالى 
خواب و لوازم آشپزخانه را در معرض بازدید عالقمندان 

قرار خواهند داد.
نیمى از شــرکت هاى حاضــر در دومین نمایشــگاه 
تزئینات، دکوراســیون داخلى، خانه و آشــپزخانه جزو 

واحدهاى صنفــى تولیدکننده هســتند و نیمى دیگر از 
مشــارکت کنندگان نیز در حوزه هاى توزیعى و خدماتى 

فعالیت دارند.
 عالقمندان به بازدیــد از دومین نمایشــگاه تزئینات، 
دکوراسیون داخلى  خانه و آشپزخانه مى توانند از ساعت 
14 تا 20 روزهاى 16 تا 20 اســفندماه به نمایشــگاه 
بین المللى اصفهان واقع در کمربندى شــرق، روبروى 

منطقه روشن دشت مراجعه کنند.

سرپرست سازمان زیباسازى شــهردارى اصفهان با بیان 
این کــه روبــه روى ارگ جهان نما تنه هــاى درختانى با 
ماســک هاى فیلتردار مخصوص آلودگى هوا به صورت 
نمادین نصب شده است، گفت: اصفهان را به شهر درختان 

سربلند تبدیل مى کنیم.
حمید قنادنیا ادامه داد: در چند ســال اخیر ارگ جهان نما 
در میدان امام حســین (ع) میزبــان دیوارنگاره هایى به 
مناسبت هاى مختلف بود که به صورت بنر چاپ و در آنجا 
نصب مى شد، اما رویکرد جدید سازمان زیباسازى بر این 
مسئله استوار است تا این عرصه را به محلى براى ارائه آثار 

هنرى، مفهومى و هنر چیدمان تبدیل کند و به طور کلى این 
عرصه را در اختیار هنرمندان قرار دهد؛ خوشحالیم که آغاز 

این کار با روز و هفته درختکارى همزمان شده است و در 
بازه هاى زمانى مشخصى، هنرمندان شهرمان این عرصه را 
به مکانى چشم نواز و درخور اصفهان با تمرکز بر موضوعات 

اجتماعِى روز مبدل خواهند کرد.
وى با اشاره به طرح اجرا شــده روبه روى ارگ جهان نما، 
تصریح کرد: المانى که در این باره اجرا شد، درختانى است 
که همراه با ماسک هاى فیلتردار مخصوص آلودگى هوا 
روى تنه آنها به صورت نمادین نصب و در عرصه جهان نما 
چیده شده است؛ این رویکرد جدید براى اصفهان و سازمان 

زیباسازى بسیار حائز اهمیت است.

معاون بهبود تولیدات دام و طیور جهاد کشاورزى استان 
اصفهان گفت: بر این اساس وضعیت جوجه ریزى نسبت 
به سال گذشته افزایش چشــمگیرى داشته و اکنون به 
ســبب این موضوع دچار فراوانى مرغ هستیم لذا هیچ 
نگرانى از بابت تهیه مرغ در شب عید و ماه رمضان براى 

شهروندان نداریم.   
حسین ایراندوســت اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت 

مرغ در اســتان به گونه اى اســت که در حال صادرات 
مرغ به شهرهاى دیگر هســتیم و با حمایت خوبى که 
از حوزه مرغ و گوشت انجام شد، وضعیت جوجه ریزى 
امسال نسبت به سال گذشــته وضعیت مطلوب و قابل 

قبولى دارد.
 وى بیان کرد: در دو هفته گذشــته به ایــن دلیل که 
مازاد مرغ داشــتیم، اتحادیه مرغ دارى هاى گوشتى با 

کشتارگاه هاى تهران و اراك قرارداد هایى را منعقد کردند 
و روزانه حجم قابل توجهى از مرغ هایمان را در ســامانه 

رهتاب به آن کشتارگاه ها و شهرها ارسال مى کنیم. 
وى با اشــاره به اینکه با خوزســتان و فارس نیز وارد 
مذاکره مى شــویم تا مرغ مازادمان را به آن استان ها 
نیز ارسال کنیم، افزود: همچنین گوشت مازاد را جهت 

ذخیره سازى به پشتیبانى امور دام ارسال مى کنیم.

فرمانده انتظامى شهرســتان شهرضا از دستگیرى 
سارقانى که 60 میلیارد ریال اموال از یک معدن در 

این شهرستان سرقت کرده بودند، خبر داد.
صادق کاظم زاد اظهارداشت: در پى وقوع یک مورد 
سرقت توأم با خشــونت و اعمال زور از یک معدن 
در یکى از مناطق کوهســتانى شهرستان شهرضا، 
بالفاصله عوامل پلیس آگاهى این فرماندهى وارد 

عمل شدند.
وى با بیان اینکه پس از انجام اقداماتى تخصصى 
2 ســارق که از کارگرهاى اخراجــى معدن بودند 
شناسایى و با هماهنگى هاى الزم دستگیر شدند، 

افزود: این ســارقان اموال معدن شامل 2 دستگاه 
پیکور مربوط به بیــل مکانیکى، ابزار آالت بیل ها، 
کابل و تجهیــزات برقى و قلم پیکــور مربوط به 
بیل مکانیکــى و یک کامیون بنز تک را ســرقت 
کرده بودند که حین فروش امــوال به یک مالخر 

دستگیر شدند.
کاظم زاد با اشــاره به اینکه ارزش اموال مسروقه 
توسط کارشناسان مربوطه 60 میلیارد ریال اعالم 
شده اســت، بیان کرد: در این خصوص پرونده اى 
تشکیل و متهمان براى اقدامات قانونى به مراجع 

قضایى تحویل داده شدند.

برپایى جشنواره مشاغل خانگى در بازار  همدانیان 

حمله تند یک عضو شوراى شهر به شهردار 

مرگ 107 نفر در حوادث کار در استان اصفهان

بارش ها در اصفهان تا 15 فروردین  افزایش مى یابد 

آغاز نمایشگاه دکوراسیون داخلى خانه و آشپزخانه از امروز

 برنامه جدید براى فضاى مقابل ارگ جهان نما

اراك، تهران، فارس و خوزستان خریدار مرغ مازاد اصفهان

سارقان میلیاردى معدن  دستگیر شدند
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نادر ســلیمانى که 14 اســفندماه تولدش را 
جشن گرفت و 55 ساله شــد، مدتى است در 
ســریال هاى تلویزیون ایفاى نقش ندارد. او 
معتقد است: سانسورهاى بیش از حد همیشه به 
کارها آسیب مى زند و این یک ایراد اساسى در 
صداوسیماست. ما باید کمى مردم را آگاه کنیم 

تا بیشتر درباره مسائل روز فکر کنند.
نــادر ســلیمانى در ادامه این گفــت وگو در 
پاسخ به پرسشــى درباره حضور کمرنگش در 
ســریال ها و چرایى اُفت بینندگان تلویزیون 
گفت: متاســفانه ما در تلویزیــون کارهایى 
مى بینیم که حتى مورد پسند عموم هم نیستند 
چه برســد به مخاطب دانــاى تلویزیون. ما 
داستان هاى خوب و سوژه هاى نابى در زندگى 
روزمره مان براى ســریال سازى داریم ولى از 
آنها اســتفاده نمى کنیم. یکى از این سوژه ها 

مسئله فقر و یا ثروت بیش از حد است.
بازیگر مجموعه هاى «ساعت خوش»، «باغ 
مظفر»، «مرد هزارچهره»، «معماى شــاه» و 
«کاله پهلوى» که در جشنواره فجر امسال برنده 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد 
بخاطر ایفاى نقش در فیلم «ضد 1400» شد،  
تاکید کرد: یکى از ایرادهاى سریال هاى حوزه 
طنز این است که وقتى کارى پخش مى شود، 
عده اى مى گویند به ما توهین شــده است، در 
حالى که این طور نیست. متاسفانه سانسورهاى 
بیش از حد همیشه به کارها آسیب مى زند. ما 
باید کمى آگاهى مردم را باال ببریم و اجازه بدهیم 
مردم درباره مســائل زندگى کمى فکر کنند. 
همین امر باعث مى شود تلویزیون رونق باالیى 
بگیرد؛ البته منظورم این نیســت که برخالف 

جامعه حرف بزنیــم، هدف من جذب مخاطب 
و اعتمادسازى اســت. سریال هاى ما به لحاظ 
تکنیکى و ســوژه ضعیف شده اند و این مسئله 

باید ریشه یابى شود.
سلیمانى که در این سال ها بیشتر در حوزه طنز 
فعالیت داشته، در پاسخ به اینکه آیا اخیراً براى 
بازى در ســریال هاى تلویزیون از او دعوت 
شده است؟ اعالم کرد: اخیرا دو سریال به من 
پیشنهاد شــد که اپیزودیک بودند و من آنها را 
دوست نداشتم. جا دارد در همین جا اشاره کنم 
به یک ایراد دیگــر در جامعه هنرى مان و آن 
این است که به عنوان مثال من هنرمندى که 
در جشنواره امسال سیمرغ گرفتم اگر بخواهم 
همین سریال هاى اپیزودیک را کار کنم، خود 
همین جامعــه هنرى مرا پس مــى زند و این 

مساله هم یک ایراد بزرگ است.
او سپس به اهمیت کار در حوزه کودك اشاره 
و تاکید کرد: تنها کارى که من همیشه گفتم و 
پایش هم مى ایستم، کار کودك است و این را 
وظیفه شخصى خودم را مى دانم که کودکان 
ما بدون برنامه نمانند. به همین خاطر است که 
طى این سال ها با گروه «محله گل و بلبل» و 
«کارآگاه نجار» همکارى داشــتم و همچنان 
هم همکارى خواهم داشــت. ما باید در حوزه 
کودك به گونه اى عمل کنیم که کودکانمان 

پاى برنامه هاى بزرگساالن ننشینند.
این هنرمند در عین حال ســاخت سریال هاى 
تلویزیون در دقیقــه 90 را از دیگر ایرادهاى 
صداوسیما برشمرد و در این زمینه تصریح کرد: 
یکى دیگر از ایرادهاى تلویزیون این است که 
سریال ها را در دقیقه 90 مى سازند. یک ایراد 

دیگر اینکه وقتى ســریال هاى ما مخاطبان 
خودشــان را مى گیرند، به جاى اینکه آنها را 
تقویت کنیم، نیروهاى خوب به آنها بدهیم و 
به آنها انرژى بدهیم تا کارشان را ادامه بدهند 
دقیقا وقتى پرمخاطب شدند، آنها را مى زنیم! 
که این اتفــاق اصًال خوب نیســت. به عنوان 
مثال اگر بخواهیم مقایسه اى داشته باشیم باید 
بگوییم سریالى مثل «ساعت خوش» هنوز هم 
مخاطب دارد و هنوز هم وقتى بازپخش مى شود 
طرفداران زیادى دارد و به من پیام مى دهند، 
اما چرا باعث شــدند این همه جوان خوبى که 
اجراى خوب داشتند از هم پراکنده شدند و هر 
کسى به یک سویى رفت؟ در حالى که مى شد 

ادامه پیدا کند.
این هنرمند باسابقه طنز درباره برنامه «جوکر» 
هم خاطرنشــان کرد: یکى از شیطنت هایى 
که من این روزها از برخى دوستان مى بینم و 
ناراحتم، این است که «جوکر» را یک برنامه 
لوده بازى معرفى کرده اند و من ناراحت شدم. 
من هیچ وقت دوســتانم را خــرد نمى کنم. 
«جوکر» برنامه اى است که دیدگاه طنز دارد 
و این خیلى مهم است که شما در این شرایط 
ســخت بتوانید 10 دقیقه مــردم را بخندانید. 
بنده هــم دو بار براى «جوکر» دعوت شــدم 
اما متاســفانه درگیر کار بودم و زمان هایى مرا 
خواستند که نتوانســتم همکارى کنم؛ ضمن 
اینکه من از جمله افرادى هستم که مطمئنا در 
دقیقه اول مى خندم و تحمل ندارم. من قدرت 
و توانایى عزیزانى که در «جوکر» کار مى کنند 
و نمى خندند را ندارم و خیلى ســریع از مرحله 

حذف مى شوم.

نادر سلیمانى با انتقاد از سیاست هاى جارى صداوسیما:

چرا باعث شدند تیم 
«ساعت خوش» پراکنده شود؟

رونمایى از گریم سنگین 
لیال بلوکات 

بهنوش صادقى:

شاید دیگر جاى من در 
تلویزیون نیست

فیلمبردارى فیلم سینمایى «آن ها مرا دوست داشتند» به 
تهیه کنندگى و کارگردانى محمدرضا رحمانى در تهران 

ادامه دارد.
فیلمبردارى فیلم سینمایى «آن ها مرا دوست داشتند» 
از اوایل اسفندماه آغاز شــده و خانه اى در شمال تهران 
لوکیشــن فعلى گروه تولیــد این پروژه اســت. طبق 
برنامه ریزى هاى انجام شده فیلمبردارى فیلم سینمایى 
«آن ها مرا دوست داشــتند» تا روزهاى پایانى سال در 

تهران ادامه خواهد داشت.
اولین تصویر منتشر شده از این فیلم مربوط به رونمایى از 
گریم لیال بلوکات است.  بلوکات در فیلم سینمایى «آن ها 
مرا دوست داشتند» با ظاهرى کامًال متفاوت از نقش هایى 

که پیش از این بازى کرده مقابل دوربین رفته است.
امیرحســین آرمان، امیر جعفرى، نســیم ادبى، شهرام 
قائدى، هادى تســلیمى، على صالحــى و چند چهره 
جدید بازیگران این فیلم سینمایى هستند که به زودى 

تصاویرشان رسانه اى خواهد شد.
«آن ها مرا دوست داشــتند» با محوریت یک موضوع 

انسانى قرار است به چالشى جدید بپردازد.

بهنوش صادقى بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون 
مى گوید طرحى را براى ساخت به تلویزیون داده ولى 

او را بى پاسخ گذاشته اند.
صادقى درباره فعالیت هاى اخیر خود اظهار کرد: تصمیم 
دارم به زودى یک فیلم سینمایى با موضوع اجتماعى 
جلوى دوربین ببــرم. او افزود: فیلمنامــه این فیلم را 
خواهرم مهنوش صادقى نوشته و قرار است کارگردانى 

کار به عهده من باشد.
کارگردان «خانه دیگرى» با اشــاره بــه تولید برنامه 
بــراى تلویزیــون عنوان کــرد: چنــدى پیش طرح 
برنامه اى ترکیبــى را براى تلویزیون فرســتادم که 
متاسفانه به اندازه اى مرا معطل گذاشتند که از ساخت 
آن منصرف شدم. برخوردى که از سوى صدا و سیما با 
من شد این تصور را برایم پیش آورد که شاید دیگر جاى 

من در تلویزیون نیست.
بازیگر سریال «دردسرهاى عظیم 2» درباره بازى در 
آثار ســینمایى و تلویزیونى تاکید کرد: هرگاه فرصتى 
پیش بیاید بازى نیز مى کنم براى مثال به تازگى در یک 

فیلم کوتاه به عنوان بازیگر حضور داشتم.
او ادامه داد: البته بیشتر تمرکز من روى کارگردانى است 
براى همین عموما در کارهاى داستانى یا بلند به عنوان 

بازیگر حاضر نمى شوم.

امیریل ارجمند درباره فعالیت هاى هنرى خود و نظراتى که درباره آهنگســازى موسیقى متن فیلم هاى 
سینمایى دارد توضیح داد.

فرزند داریوش ارجمند سابقه حضور در چندین برنامه و سریال تلویزیونى را به عنوان خواننده تیتراژ دارد 
و البته آهنگسازى فیلم هاى سینمایى و قطعه هاى موسیقى مانند فیلم سینمایى «جرم» ساخته مسعود 
کیمیایى از جمله فعالیت هاى هنرى این هنرمند درکنار بازیگرى است. امیریل ارجمند درباره فعالیت هاى 
اخیر خود گفت: خیلى از مردم فکر مى کنند کم کار شــده  ام ولى درحال حاضر من در فعالیت هاى هنرى 
خود کم کار نیستم، فقط انشــعاب  کارهاى که انجام مى دهم زیاد اســت و این باعث مى شود بعضى از 

فعالیت هاى من دیده نشود.
وى ادامه داد: در جشنواره فیلم فجر در شبکه رادیویى جوان پوشش چهلمین جشنواره فیلم فجر را انجام 
داده ام، دو فیلم بلند به تازگى آهنگسازى کرده ام که فیلم سینمایى «شهربانو» ساخته مریم بحرالعلومى 
یکى از آن ها بود که عنوان بهترین کارگردانى را در جشــنواره فیلم «داکا» کسب کرد و االن هم اکران 
آنالین است و در کنار این ها در چند سریال و فیلم ســینمایى هم به عنوان بازیگر مانند «گاندو» حضور 

داشته ام.
این هنرمند درباره فعالیت هاى موسیقایى خود توضیح داد: در حال حاضر روى یک آلبوم موسیقى خاص 
کار مى کنم که قطعه هاى با صدا و آهنگسازى خود من در فضایى عرفانى تهیه و تولید مى شود و به نظر 
خود من قطعه هاى متفاوتى خواهند بود. همچنین به تازگى براى چند خواننده مطرح موســیقى پاپ هم 

آهنگسازى کرده ام که هنوز منتشر نشده اند.
ارجمند درباره موسیقى متن فیلم هاى چهلمین جشــنواره فیلم فجر عنوان کرد: موسیقى متن برخى از 
فیلم هاى جشنواره در کمک کردن به سیر و محتواى فیلم بسیار پیش رو بودند، اما متاسفانه باید بگویم 
که در عموم فیلم هاى سینمایى کمتر به تاثیر موسیقى پرداخته مى شود. فیلم هاى پرهزینه و پرلوکیشن 
با فیلمنامه اى متفاوت که عموم فیلم هاى جشنواره در این فضا ساخته شده بودند، به درگیر شدن بیشتر 

موسیقى با متن داستان نیاز داشتند.
این آهنگساز با اشاره به اینکه برخى از آهنگسازان در جشنواره چهلم فیلم فجر وظیفه آهنگسازى چندین 
فیلم را برعهده داشــتند مانند بامداد افشار و مسعود سخاوت دوســت و از طرفى بسیارى از آهنگسازان 
پیشکسوت و باتجربه تر ســینماى ایران در بین اسامى جشنواره دیده نمى شــدند بیان کرد: اینکه یک 
آهنگســاز حرفه اى پرکار اســت هیچ ایرادى ندارد، اما باید توجه کرد که این پرکارى به بى کارى باقى 
هنرمندان ختم نشود. فیلمسازهاى ما ریســک فعالیت و همکارى با آهنگسازهاى مختلف با سلیقه هاى 
موســیقایى و هنرى متفاوت را انجام نمى دهند و ما شاهد هســتیم که یک کارگردان با یک آهنگساز 

سال هاست که فعالیت مى کند و معتقد هستم که این مساله تنوع را در تولید آثار متفاوت کم مى کند.
وى در پایان گفت: هر آهنگســاز یک روحیه خاص دارد و مى تواند یک اتفاق ویژه را براى یک فیلم رقم 
بزند به همین دلیل انتخاب درست آهنگسازها و استفاده از پیشکسوت هاى این حوزه مى تواند اتفاق هاى 

ویژه اى را در این حوزه براى سینماى ایران رقم بزند. 

امرا... احمدجو در برنامه «سریالیست» خاطرات ساخت سریال «روزى روزگارى» را ورق زد.
احمدجو که این روزها مشغول کار در سریال «سلمان فارسى» است، در پاسخ به این که آیا فکر مى کردید 
این سریال تا این حد مخاطب داشته باشد، گفت: «هر کارگردان با این امید کار ارائه مى دهد که مخاطب 
داشته باشد. هر کار هم مشترى خودش را پیدا مى کند. ممکن اســت در یک اثر مسائل سطحى با آب و 
رنگ دادن بیان شود و در یک اثر بالعکس اتفاق بیفتد. صحراى موجود در سریال «روزى روزگارى»، پیش 
از فیلمسازى، خلوتگاه من بود. در دوران سربازى پدرم موتور خریده بود، هر وقت به مرخصى مى آمدم، 
بالفاصله به آن جا مى رفتم. من پاى دار قالى به دنیا آمده بودم. آئین هایى را که طى قرن ها صیقل یافتند از 
دوره کودکى و نوجوانى با چشم دیدم. بهترین و زیباترین تعزیه ها در ده ما اجرا مى شد. تعزیه خوان خوب 

داشتیم و پدر بزرگم رنگرز بود.»
او زیبایى صحرا را جادوى آن دانست و گفت: «ناخودآگاه من این زیبایى را کشف کرد. بعد از این که اسمم 
را در قبولى هاى مدرسه عالى صدا و سیما دیدم، حتما گفتم که درباره دوستم یعنى صحرا فیلم مى سازم. 
صحرا در مرکز ماجراهاى روزى روزگاریست. صحرا به من کد داد که چگونه قصه را شروع کنم. این سریال 

از نگارش تا پخش 10 سال طول کشید. تجربه زندگى روستایى پشتوانه اى براى فیلمسازى من بود.»
احمدجو با بیان این که بیشتر بازیگران «روزى روزگارى» را موقع نگارش فیلمنامه انتخاب کرده بودم، 
گفت: «با بخشــى از بازیگران در یک فیلم سینمایى آشنا شده بودم، دو شــخصیت اصلى نه براى آقاى 
شکیبایى و نه براى خانم علو نوشته شده بود. من براى جمشید هاشم پور نقش مرادبیک را نوشته بودم. اما 
همکارى او میسر نشد و در انتخاب بعدى به آقاى شکیبایى رسیدیم. درباره نقش خاله هم همین طور بود، 

وقتى انتخاب اول، فیلمنامه را پس فرستاد من خیلى غصه خوردم.»
وى با بیان این که من با قناعت ورزى از آن صحرا استفاده کردم و تمام ظرفیت آن را به تصویر نکشیدم، 
تاکید کرد: «مى خواستم بخش هایى از این صحرا بکر بماند. این صحرا از هر بناى تاریخى مهم تر است 
زیرا در ردیف زیباترین نقطه هاى ایران قرار مى گیرد. به مســئولین توصیه مى کنم که به آن جا بروند و 

جلوى تخریب را بگیرند.»

روزنامه جام جم با تیتر«چه کســى زهره فکور صبور را 
کشت؟» به مرگ این بازیگر واکنش نشان داد. 

جام جم در بخشــى از گزارش بلند خود نوشــت: حدود 
ساعت 8 شــب در خیابان دولت، مهران مهام با سرایدار 
ساختمان وارد آپارتمان زهره فکور صبور شدند. روى تخت 
دراز کشــیده بود و اگر 15 خشاب خالى قرص را کنارش 
نمى دیدید تصور مى کردید خوابیده است. پیکرش را به 
سالن خانه کوچک انتقال دادند. اما وقتى اورژانس باالى 
سر خانم بازیگر رســید گفت به علت تعداد زیاد قرص ها 
خیلى طول نکشیده که تمام کرده. این آخرین سکانس 

زندگى بازیگر زن سریالى است که زندگى نام دارد.

مادرش مى گفت که آخرین تماس ها را ساعت 2 گرفته 
بود. مى گفت خیلــى تالش کرده که قانــع اش کند که 
دست به کار عجیب و غریب نزند. مى گفت وقتى چند بار 
تماس اش را پاســخ نداده با دامادش مهران مهام تماس 
گرفته که زهره در حالت مناسبى نیست و مهام با سرایدار 
تماس مى گیرد که به او سر بزند. سرایدار هم گفته است 

که در را باز نمى کند.
زهره فکور صبور هم قربانى کلمات است، کلماتى که به 
اسم افشاگرى در مورد او در فضاى مجازى پخش شد و 
ما دیدیم، دست زدیم و براى هم فرستادیم، آدم هایى که 
از سایت هاى قماربازى کســب درآمد مى کردند این بار 

یک دختر ایرانى را روى میز قمار خودشــان گذاشتند. 
دلمان نسوخت؟

تصور کنید یک نفر به اشتباه یک خبر از کسى منتشر 
کند که با آبروى شخص بازى شود. دست آن آدم به 
کجا بند است؟ به چند نفر از آدم هایى که آن ویدئو یا 
متن را دیده اند دسترســى دارید که خبر را تکذیب 

کنید؟
اصال به دادگاه شکایت کنید. کدام دادگاه مى تواند 
آبروى رفته یــک آدم را برگردانــد؟ کدام قاضى 
مى تواند نقشــى که آن خبر راست یا دروغ در پس 

ذهن آدم ها شکل گرفته را پاك کند؟

فرزند داریوش ارجمند:
آلبوم موسیقى جدیدم را تولید مى کنم

جزئیات بیشتر از درگذشت زهره فکور صبور  
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امرا... احمدجو: 
صحرا به من کد داد که چگونه  
«روزى روزگارى» را شروع کنم

ویژه اى را در این حوزه براى سینماى ایران رقم بزند. 
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خرید پر سر و صداى بایر لورکوزن سرانجام 
رونمایى شد و فرصت کوتاهى براى انجام 

اولین بازى در تیم جدیدش به دست آورد.
سردار آزمون که در نقل و انتقاالت زمستانى 
از زنیت عازم بایرلورکوزن شد، شنبه شب و 
در مصاف حســاس تیمش در مقابل بایرن 
مونیخ بعد از گذرانــدن دوران مصدومیت، 
لحظاتى از سوى سیوآنى سرمربى لورکوزن 
در ترکیب تیم جدیدش بــه میدان رفت تا 
این ونه اولین لحظات حضور در بوندسلیگا 
را مقابــل پرافتخارترین تیــم این لیگ به 

دست آورد.
آزمون که رقباى سرســختى در خط آتش 
لورکوزن دارد مى کوشد تا بتواند جایگاه ثابتى 
را در ترکیب این تیم آلمانى به دست آورد و 
امیدوار است بعد از درخشش در لیگ روسیه 

و تیم زنیت، حاال در بایرلورکوزن بدرخشد و روزهاى رویایى را در بوندسلیگا بگذراند.
پنج شنبه در ورزشگاه برگامو و در رقابت هاى لیگ اروپا، بایرلورکوزن میهمان آتاالنتاست و احتماًال با توجه به اتمام 

دوره  مصدومیت آزمون، این مهاجم ایرانى فرصت بیشترى در تیم جدیدش پیدا کند.
بعد از ورود آزمون به ترکیب بایرلورکوزن در دقیقه 89 دیدار با بایرن مونیخ به جاى دیابى، باشگاه لورکوزن واکنشى 
ویژه به حضور بازیکن تازه وارد خود داشت و در صفحه توییترى و اینستاگرامى اش ورود آزمون را خوش آمد گف ت.

اینطور صحبت را آغاز کنیم. تو از تیمى فوتبالت 
را شروع کردى که پدرت نادر و عمویت هم از 

آنجا (ملوان) آغاز کردند.
بله درست است. من وقتى کوچک بودم رویایم این بود که بازیکن 
فوتبال شوم و حضور این دو نفر هم باعث شد تا این اتفاق بیفتد. این 
تیم در شهر من یک حالت اسطوره اى دارد و در باالترین سطح فوتبال 
ایران بازى کرده و جام هــاى متعددى را به خصوص در جام حذفى 
کسب کرده و هواداران زیادى دارد. وقتى بچه بودم آرزویم این بود 

که در این تیم بازى کنم و خیلى خوشحالم که به این آرزو رسیدم.
تو چگونه خبر تمایل باشــگاه هاى اروپایى و 
در راس آنها اتلتیکو مادرید را دریافت کردى 
آن هم در شرایطى که هنوز 18 سالت نشده 
بود؟ شاید خیلى ها ندانند اما در تیم A زیر نظر 
سیمئونه هم تمرین کردى که چیز کمى براى 

بازیکنان فوتبال نیست.
این یک چیز زیبا بود و نمى توانم احساسم را در این مورد بیان کنم. 
لحظات عالى و استثنایى بود و یک فرصت ایده آل براى من. مثل یک 
رویا بود و وقتى پیشنهاد اتلتیکو را گرفتم، شگفت زده شدم. در طول 
دو روزى که این خبر به من رسیده بود، آن را باور نمى کردم. در سن 
17 سالگى خروج از ایران برایم سخت بود و مشکل زبان هم داشتم. 
وقتى از ایران خارج شدم نه تجربه خاصى داشتم و نه بدون خانواده 
زندگى کرده بــودم. به صورت کلى زندگى خارج از ایران ســختى 
خودش را دارد اما تجربه و اتفاقات مختلف همیشه به من کمک کرد.
دربــاره تجربه اتلتیکو مادریــد چه صحبتى

 دارى؟
تجربه حضور در اتلتیکومادرید که از بزرگترین باشگاه هاى دنیاست، 
بالشک تجربه گرانبهایى بود و همچنین کار زیر نظر سیمئونه به 
عنوان بازیکن. خالصه اینکه اگر بخواهى به هدفى برسى باید سخت 
کنى، من وقتى خودم را روى اسکوربورد در میان بازیکنان زیر نظر 

سیمئونه دیدم، واقعا هیجان زده شدم.
7 سال در اروپا بودى و در 5 لیگ اروپایى بازى 
کردى. این تجربه را چگونه ارزیابى مى کنى و 

این چه چیزى به تو اضافه کرد؟
به عنوان بازیکن جوان وقتى در اروپا بازى مى کنى و در لیگهاى خوب 
و مختلف هستى، تجربیات خوبى را کسب مى کنى. االن این تجربه را 
دارم و خوشحالم و از همه باشگاه هایى که برایشان بازى کردم تشکر 

مى کنم و از این تجربه استفاده مى کنم. به خصوص االن که در قطر 
هستم و سعى مى کنم این تجربه را به بازیکنان جوان انتقال بدهم.

به جام جهانى 2018 برسیم؛ جلوى مراکش به 
دلیل محرومیت حضور نداشتى اما مقابل پرتغال 

و اسپانیا به میدان رفتى.
این خاطرات بســیار شیرین اســت به خصوص اینکه وقتى جوان 
هستى سعى مى کنى دیگر اشتباهات را تکرار نکنى. من بازى اول 
غایب بودم اما خیلى دوست داشتم که بازى کنم و به تیم ملى کشورم 
کمک کنم اما خب آن بازى را بردیم و از این بابت خوشحالم. بازى 
مقابل اسپانیا و پرتغال بازیهاى بزرگى بود، این یک فرصت استثنایى 
براى من بود تا در این مسابقات حضور داشته باشم. و جام جهانى یک 
فرصت استثنایى براى من در مسیر فوتبالم بود. ما گروهى از بازیکنان 
بودیم که تا قبل از این مســابقات با خیلى از این ستاره ها (پرتغال و 
اســپانیا) بازى کرده بودیم اما اینکه در جام جهانى آنها را از نزدیک 

ببینید، خیلى جذاب است.
به نظرت برگزارى چنیــن اردویى در فوتبال 

امروز براى جام جهانى درست است؟
آن زمان فوتبال فرق مى کرد و االن فوتبال مدرن اســت و از ابعاد 
مختلف هم مسائل خانوادگى و احساسى اهمیت دارد و هم مسائل 
فنى. باید میکسى از اینها باید و من فکر نمى کنم تیمى االن خودش 

را شش ماه براى جام جهانى قرنطینه کند.
در این مــدت فضاى فوتبال قطــر را چگونه 

دیدى؟
از وقتى اینجا آمدم خیلى خوشحالم و برخورد کادرفنى و مدیریت و 
بازیکنان با من عالى بوده است. ما یک برادر و یک تیم هستیم و در 
روز برد یا باخت، این تغییر نمى کند. تیم ما بازیکنان جوان زیادى دارد 

و در آینده اتفاقات خوبى رخ خواهد داد.
به عنوان یک ملى پوش ایران، منتظر چه چیزى 

از جام جهانى قطر هستى؟
من منتظر یک جام جهانى عالى هســتم چون قطر حدود 10 سال 
است که براى برگزارى جام جهانى تالش مى کند و مطمئنا مى تواند 

میزبان خوبى باشد.
ایران به عنوان اولین تیم آسیایى به جام جهانى 
صعود کرد. این قدرت ایران را نشان مى دهد یا 

ضعف حریفان؟
نمى شود گفت مسیر آســان بود و در فوتبال چیز آسان نداریم. هر 

بازى سختى خاص خود را دارد و 
باید براى آن بازى تمرکز کنى. 
هر بازى شرایط خاصى دارد و 
ما االن یک خانواده هستیم و 
نمى گوییم که حریفان ما ضعیف 

بودند. ما به آنها احترام مى گذاریم 
و نباید دستاورد درخشان خودمان 

را زیر ســوال ببریم و به این عملکرد 
خودمان افتخار مى کنیم.

آیا این یک جام جهانى 
تاریخى براى ایران بود و 
باید منتظر صعود ایران از 

گروه باشیم؟
این نه فقط هدف ما بلکه رویاى مردم ایران هم 

هســت. ما آمادگى مقابله با تیم هاى بزرگ جهان را 
داریم تا بتوانیم باعث خوشحالى مردم ایران شویم.

به نظر خودت بازى ایران - عراق حالت 
حماسه اى خود را به خاطر نتایج اخیر از 

دست داده است؟
البته که کسى توقع این نتایج را نداشت اما عراق همیشه رقیب 
ســختى براى ما بوده و من به این تیم احترام مى گذارم. عراق 

پر است از بازیکنان با استعداد اما در طول دو سال مربیان زیادى 
عوض کردند و این باعث شد تمرکز کافى را نداشته باشند اما عراق 

همیشه عراق است (همیشه قدرتمند است).
تو االن به بازیکنان قطرى نزدیکى، به نظرت 

آنها در جام جهانى چگونه خواهند بود؟
ما قطر را در جام ملتهــا دیدیم که قهرمان شــدند و این تیم االن 
قهرمان آسیاست و همه باید به آن احترام بگذارند. قطر بدون شک 
به دنبال نمایش خود به جهانیان اســت تا مقابل هواداران خودش 
عملکرد خوبى را نشان دهد. امیدوارم که قطر اتفاق خاطره انگیز را 

رقم بزند.
ترجیح مى دهى در جام جهانى ایتالیا را ببینى یا 

تقابل مسى و رونالدو؟
باید صادق باشیم و ما در مورد دو اسطوره صحبت مى کنیم. نمى شود 
این دو یکى را انتخاب کرد و من دوســت دارم ای ن دو را در آخرین 

جام جهانى ببینم.

سعید عزت اللهى:

آمادگى مقابله
 با تیم هاى بزرگ جهان را داریم

فرصت سوزى بزرگ یاران جهانبخش در خانه

بازى شنبه لیگ مکزیک بین کوئرتارو و اطلس پس از یک 
نزاع خشونت آمیز بین ده ها هوادار در ورزشگاه کورگیدورا 
متوقف شد. هواداران دو تیم ابتدا روى سکوها و در ادامه 
حتى در زمین با هم درگیرى شــدیدى داشتند و و به نظر 
مى رسید که چندین نفر از ســالح هاى سرد نیز استفاده 
کردند و در نهایت مســابقه در اواســط نیمه دوم به دلیل 
خشونت بین هواداران لغو و به زمان دیگرى موکول شد. اما 
حاال برخى گزارشات نشان مى دهد این شورش هواداران 
حداقل 17 کشته برجاى گذاشــته و احتمال افزایش این 

آمار نیز وجود دارد.

در یکى از دیدارهاى هفته بیست و ششم لیگ یک کرواسى، 
تیم فوتبال دینامو زاگرب که صادق محرمى را براى سومین 
مســابقه متوالى جزو نفرات ذخیره داشــت، در ورزشگاه 
ماکسیمیر به مصاف تیم رده هشتمى سیبنیک رفت. یاران 
محرمى که طى دو هفته گذشته لیگ یک کرواسى در کسب 
پیروزى ناکام بودند و یک مساوى و یک شکست داشتند، در 
این دیدار به روند خوب خود برگشتند و توانستند به برترى 
3 بر صفر دست یابند تا 53 امتیازى شود و با یک بازى کمتر 
نسبت به اوسى یک رده دومى و تفاضل گل بهتر نسبت به 

این تیم، صدرنشین لیگ یک کرواسى شود.

تراژدى فوتبالى!

محرمى، تماشاگر برد دینامو
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حکمت کارامان سرمربى کایسرى اســپور درباره شرایط 
مجیــد حســینى،مدافع ایرانى این تیم پــس از تعویض 
زودهنگام در بــازى جام حذفى ترکیه برابر بشــیکتاش 
گفت: «آسیب دیدگى این بازیکن جدى است. تیام و امراح 
هم چنین شــرایطى دارند. این ســه بازیکن باید مراحل 
درمانى را سپرى کنند.» مجید حسینى دقیقه 32 بازى با 
بشیکتاش به دلیل آسیب دیدگى مجبور به ترك زمین شد. 
کایسرى اسپور در این بازى 2 بر یک به پیروزى رسید و به 

مرحله نیمه نهایى جام حذفى ترکیه صعود کرد.

آسیب دیدگى
 حسینى جدى است

01

03

از هفته بیســت و پنجم رقابت هاى لیگ فوتبال پرتغال، 
بواویشــتا میزبان براگا بود و این دیدار با تســاوى یک بر 
یک به پایان رسید. در این بازى علیرضا بیرانوند سنگربان 
ایرانى در زمین حضور نداشت و نیمکت نشین بود. بواویشتا 

با این تساوى با 26 امتیاز در رده دوازدهم قرار دارد.

در ادامه رقابت هاى امیرکاپ قطر، الوکره در خانه الریان به 
میدان رفت و این بازى با تساوى 3 بر 3 به پایان رسید تا این 
دیدار به ضربات پنالتى کشیده شود. در این ضربات، الوکره 
با نتیجه 5 بر 4 پیروز شد و راهى دور بعد شد. در این بازى 
امید ابراهیمى بازیکن ایرانى الوکره 90 دقیقه در ترکیب 
تیمش حضور داشت و در دقیقه 54 گل سوم تیمش را به 
ثمر رســاند و ضربه پنالتى خود را هم در ضربات پنالتى به 
گل تبدیل کرد. در ترکیب الریان هم شجاع خلیل زاده به 

طور کامل بازى کرد.

توقف خانگى یاران بیرانوند

صعود الوکره
 با گلزنى ابراهیمى

04

05

ود و خود را دار
مرکز کنى. 
صى دارد و 
ه هستیم و 
ن ما ضعیف 

م مى گذاریم 
خشان خودمان 

و به این عملکرد 
نیم.

یک جام جهانى 
 براى ایران بود و 
ظر صعود ایران از 

شیم؟
بلکه رویاى مردم ایران هم 

 مقابله با تیم هاى بزرگ جهان را 
 خوشحالى مردم ایران شویم.

خودت بازى ایران - عراق حالت 
ى خود را به خاطر نتایج اخیر از 

ده است؟
ین نتایج را نداشت اما عراق همیشه رقیب 
ده و من به این تیم احترام مى گذارم. عراق 
ا استعداد اما درطولدو سال مربیان زیادى

عث شد تمرکز کافى را نداشته باشند اما عراق
همیشه قدرتمند است).

ه بازیکنان قطرى نزدیکى، به نظرت 
جام جهانى چگونه خواهند بود؟

اینتیماالن هــا دیدیم که قهرمان شــدند و
همه باید به آن احترام بگذارند. قطر بدون شک 
د به جهانیان اســت تا مقابل هواداران خودش 
انگیز را ن دهد. امیدوارمکه قطر اتفاق خاطره

ى دهى در جام جهانى ایتالیا را ببینى یا 
سى و رونالدو؟

نمى شود ا در مورددو اسطوره صحبت مى کنیم.
ب کرد و من دوســت دارم ای ن دو را در آخرین 

اریم
هافبک ملى پوش ایرانى ترجیح مى دهد که پرتغال به جام جهانى صعود کند تا رونالدو 

و مسى در آخرین جام جهانى کنار یکدیگر باشند.
ســعید عزت اللهى پس از حضور در لیگ ســتارگان قطر به مهره فیکس تیم آندره 
استراماچونى تبدیل شده و به انبوه بازیکنان ایرانى در لیگ قطر پیوسته است. او که به 

واسطه سالها حضور در قاره سبز و همچنین بازى در جام جهانى، چهره مورد توجهى 
در بین رسانه هاى قطرى است و این بار در ویژه برنامه جام جهانى با مریان کراکال 

گفتگو کرده است؛ گفتگویى نسبتا طوالنى در همان استودیو که پیشتر میزبان 
مرتضى پورعلى گنجى، بشار رسن و علیرضا بود.

هال ســیتى در حضور تعویضى هافبک ایرانى خود مقابل وســت بروم 
مغلوب شد.

در ادامه رقابت هاى هفته سى و ششم چمپیونشیپ انگلیس، 
تیم فوتبال هال ســیتى که اللهیار صیادمنش را پس از پنج 
مسابقه غیبت در فهرست نفراتش به دلیل مصدومیت، دوباره 
در لیست و جزو نفرات ذخیره داشت، از ساعت 18:30 شب 

گذشته به مصاف تیم رده چهاردهمى وست برومویچ رفت.
یاران صیادمنش که پس از هفت هفته ناکامى در کســب 
پیروزى، در دیدار اخیرشان به برترى دست پیدا کرده بودند، 
در این مسابقه  مقابل وســت برومویچ دوباره نتوانستند 

نتیجه بگیرند و در یک بازى خانگى مغلوب شدند.
هال ســیتى در دیدار  مقابل وست برومویچ با نتیجه 2 
بر صفر شکست خورد تا 37 امتیازى بماند و در رتبه 

بیستم جدول چمپیونشیپ انگلیس قرار بگیرد.
اللهیار صیادمنش، مهاجم ایرانى هال ســیتى که 
پس از پیوستن به این تیم در دو مســابقه به عنوان یار 
جانشــین به میدان رفته و در پنج دیدار اخیرشــان به 
دلیل آســیب دیدگــى نتوانســته بود بــازى کند، 
دیشــب برابر وســت برومویچ از دقیقــه 67 وارد 
زمین  شــد و ســومین بازى خود در چمپیونشیپ 

را انجام داد.

فاینورد با تساوى مقابل حریف میانه جدولى خود، 2 امتیاز ارزشمند خانگى را از دست داد.
تیم فاینورد در ورزشــگاه دکویپ میزبان خرونینگن در چارچوب هفته بیســت و پنجم لیگ 

اردیویسه هلند بود. این دیدار صحنه تقابل تیم سوم با تیم دهم جدول رده بندى بود.
علیرضا جهانبخش، ســتاره ایرانى تیم فاینورد بعد از گلزنى مقابــل مقابل کامبور که یکى از 
زیباترین گل هاى فصل لیگ اردیویسه هلند بود هفته گذشته مقابل آلکمار نیمکت نشین بود 
و در دقیقه 73 به میدان آمد. فاینورد آن دیدار را با حســاب دو بر یک باخت تا شاهد بازگشت 

جهانبخش به ترکیب اصلى باشیم.
علیرضا جهانبخش با آمار ســه گل در پنج بازى قبلى تیمش، یکى از امیدهاى گلزنى فاینورد 

در بازى خانگى اش  محسوب مى شــد. او در 53 دقیقه حضورش در میدان توفیقى در گلزنى 
نداشت و بعد از گذشت هشت دقیقه از نیمه دوم در حالى که بازى صفر بر صفر بود، جاى خود 
را به والمارك داد. این اولین تعویض بازى در شرایطى بود که میهمان نیمه اول را با گل دقیقه 

23 میشائیل دلیو به سود خود پشت سر گذاشته بود.
دسرس سرانجام در دقیقه 71 گل تساوى را براى فاینورد به ثمر رساند. در 20 دقیقه پایانى کار 
تالش دو تیم براى رسیدن به گل برترى حاصلى در پى نداشت و بازى با نتیجه مساوى یک 
بر یک به پایان رسید. فاینورد با تک امتیاز حاصل از این مساوى، 52 امتیازى شد تا فرصت کم 

کردن فاصله اى با آیندهوون و آژاکس را از دست بدهد.

خوشامد رسمى لورکوزن 
به آزمون بوندسلیگایى

بازگشت اللهیار
 در شکست هال سیتى

م 

ى

هال ســیتى در حضور تعویض
مغلوب شد.

در ادامه رقابت هاى
تیم فوتبال هال س
مسابقه غیبت در
در لیست و جزو
گذشته به مصاف
یاران صیادمنش
پیروزى، در دید
در این مسابقه
نتیجه بگیرند
هال ســیتى
بر صفر ش
بیستم جد
اللهیار ص
پس از پیوست
جانشــینب
دلیل آســ
دیشــب
زمین  ش
را انج

بازگش
 در شکس

سرمربى پورتو از مهاجم ایرانى اش رضایت کامل 
دارد و ارزش این بازیکن را مى داند.

مهدى طارمى مهاجم ملى پوش کشورمان فصلى 
درخشــان را به همراه پورتو در لیگ برتر پرتغال 

مى گذراند.
در همین رابطه سرخیو کونسیســائو در نشست 
خبرى پیش از بازى با پاکــوس فریرا به تمجید 
از مهاجمش از جمله ســتاره ایرانى اش پرداخت 
و گفت: در بازى اخیر دیدیم کــه مارتینز یکى از 
بهترین بازیکنان لیگ یعنــى کوتس را کنار زد و 
توانایى هایش را نشان داد. هر کدام از مهاجمان 
ما ویژگى منحصر به فرد خود را دارند و من بنا به 

برنامه خود و شرایط آنها را انتخاب مى کنم.
وى افزود: مــن در خط حمله مهــدى طارمى، 
اوانیلســون و تونى مارتینز را در اختیار دارم و هر 
مهاجم خود بسیار رضایت دارم. هر 3 مهاجم پورتو 
وظایف خود را به نحو احسن انجام مى دهند و با 
عملکرد خوبشان راهکارهاى بهترى را پیش روى 

من مى گذارند تا نمایش بهترى داشته باشیم. 
پورتو اکنــون با 64 امتیاز صدرنشــین لیگ برتر 

پرتغال است.

ستاره ایرانى دست 
کونسیسائو را باز کرد
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
آراى شماره 4243 و 4244 مورخه 1400/08/27 آقاى على خزائیلى نجف آبادى فرزند رضا 
نسبت به سه دانگ مشاع و خانم بتول صالحى نجف آبادى فرزند محمد نسبت به سه دانگ 
مشاع ا شزشدانگ یکبابخانه  به مســاحت 170/13 مترمربع قسمتى از پالك شماره 643   

اصلى واقع در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد . تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/16 - 
م الف: 1277671 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /11/234

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 139960302006002264- تاریخ: 1399/03/20 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالسه 1398114402006001914 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم على رضائى آدریانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 4007 فرعى از 72 

اصلى واقع در بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 

هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده 
با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 12000 و مالحظه نقشه ملک 
و گزارش کارشناس منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى 
نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رســمى به متقاضى داشته و تصرفات 
متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از 
عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم على رضائى 
آدریانى به شناسنامه شماره 9667 کدملى 1142321444 صادره فرزند قدمعلى نسبت به 
6 دانگ یکباب خانه به مساحت 123/05 مترمربع پالك شماره 4007 فرعى از 72 اصلى 
واقع در فروشان بخش 14 اصفهان حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود 

ذیل صادر مى نماید. 

شماال به طول 8/12 متر دیوار به دیوار پالك 72/4007 باقیمانده 
شرقا در سه قسمت که قسمت دوم مورب جنوبى است به طول هاى 10/38 متر و 67/ متر 

و 4/40 متر دیوار و درب است به کوچه بن بست 
جنوبا به طول 7/82 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك 72/4007 

غربا به طول 15/36 متر دیوار به دیوار پالك 72/1911 
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/01- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/12/16- م الف: 1279194 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى 
- عبدالحسین پارسایى. عضو قضائى - ســید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر - نبى اهللا یزدانى /11/236

شرایط کرونا در کشور نزولى به نظر مى رسد، اما نزدیکى 
تعطیالت نــوروز 1401 و رعایت پاییــن پروتکل هاى 
بهداشتى، مى تواند زنگ خطرى براى ایجاد قله اى دیگر 
در پیک ششم باشــد و به این ترتیب آمارهاى کرونا را 

مجددا به سرعت افزایشى کند.
بر اساس اعالم وزارت بهداشــت، موج ششم بیمارى 
کرونا به طور نسبى در کشور مهار شــده است و تعداد 
شــهرهاى قرمز رو به کاهش گذاشته است. به طورى 
که در حال حاضر بر اســاس آخرین نقشه رنگ بندى 
کرونایى کشور، تعداد شهرهاى با وضعیت قرمز کرونایى 
در کشــور، از 184 هفته گذشــته به 148 شهر کاهش

 یافته است. 
با این حال اما، بر اساس اعالم معاونت بهداشت وزارت 
بهداشت، میزان رعایت پروتکل هاى بهداشتى در کشور 
در هفته منتهى به 14 اســفند ماه 1400 (از چهار تا 14 
اسفند ماه)، همچنان پایین و بالغ بر 58/31 درصد بوده 
است؛ موضوعى که با توجه به نزدیکى تعطیالت نوروزى 
و آغاز سفرها در کشــور مى تواند خطر انتقال بیمارى را 
بیشتر کند. آن هم در شرایطى که طبق گفته کارشناسان 
حوزه سالمت و اپیدمیولوژیست ها، خطر بروز قله اى جدید 
از بیمارى با ســاب واریانتى از خانواده اومیکرون و با نام 

BA.2 وجود دارد.

کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان 
کرمانشاه با اشاره به شلوغى بازار در روزهاى پایانى سال، از 
تمام افراد خواســت برخى نکات بهداشتى را هنگام خرید 

حتما رعایت کنند.
بهمن خدادادیان  با اشاره به افزایش خریدهاى نوروزى در 
روزهاى پایانى ســال و از طرفى شیوع اومیکرون در سطح 
جامعه گفت: در همین راستا توصیه مى شود افراد حتما هنگام 
خرید رعایت پروتکل هاى بهداشتى مانند استفاده از ماسک 
را جدى بگیرند. وى افزود: توصیه جدى این است که افراد 
در حد توان خریدهاى خود را به روزهاى پایانى سال موکول 
نکرده و از هم اکنون که هنوز شلوغى بازار به اوج نرسیده، 

خریدهاى خود را انجام دهند. 
این کارشناس بهداشــت محیط  خاطرنشان کرد: توصیه 
مى شود افرادى که بیمارى هاى زمینه اى دارند و کودکان 

حتى المقدور از رفتن به بازار خوددارى کنند.
خدادادیان گفت: همچنین توصیه مى شود افراد هنگام خرید 
مدت زمان ماندن در یک مغازه را کوتاه کرده و طوالنى مدت 
در یک مکان سربسته نمانند. کارشناس مسئول بهداشت 
محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه همچنین توصیه 
کرد، افراد کیسه خرید همراه داشــته و وسایل را داخل آن 
بیندازند و قبل از بردن وسایل داخل منزل نکات مربوط به 

ضدعفونى و پاکسازى آن را انجام دهند.

رعایت 58 درصدى پروتکل هاى 
ضدکرونا در کشور 

زیرسایه اومیکرون 
چگونه بازار برویم؟

تکذیب ثبت نام براى سفر
   ایسنا |  دبیر کمیته امنیتى، اجتماعى، انتظامى ستاد 
ملى کرونا با اشاره به اینکه اطالعات افراد واکسن زده و 
همچنیـن افرادى که پالك خـودرو به نـام آن ها وجود 
دارد میان وزارت کشـور و پلیس راهور تبادل خواهد شد 
و فردى که واکسـن نزده و پالك خودرو به نام وى ثبت 
شده در صورت سفر جریمه خواهد شد، گفت: شهروندان 
نیازى به ثبت نام در سامانه ندارند. حسین قاسمى گفت: 
نیازى به ثبت نام افراد در سامانه وجود ندارد. مقرر است 
افرادى که واکسـن نزده اند و خودرو به نام آن ها و با کد 
ملى آن ها به ثبت رسیده در ایام نوروز تردد نداشته باشند 

و در صورت تردد براى آن ها جریمه اعمال خواهد شد.

شرایط اضطرارى 
   ایسـنا |  شـهردار مشـهد گفـت: با وجـود حجم 
گسترده ورود زائران به مشـهد در نوروز 1401 باید یک 
شـرایط اضطرارى براى این شـهر در نظر گرفته شـود. 
سـیدعبدا... ارجایى اظهار کرد: همانطـور که پیش بینى 
مى شود نوروز متراکمى در پیش خواهیم داشت. تمهیدات 
مردم براى سـفر این نویـد را مى دهد که نوروز امسـال 
نسبت به سال هاى پیش از کرونا میزبان زائران زیادى در 

استان و مشهد هستیم.

اولین مقاله بالینى واکسن 
برکت چاپ شد

   مهـر |  اولین مقاله بالینى مربوط به تأثیر واکسـن 
کوویران برکت در یکى از معتبرترین مجالت پزشـکى 
دنیا منتشـر شـد. بر اسـاس ادعاى ایـن مجلـه، از نظر 
ضریب تأثیر، این مجله جزو پنج مجله برتر دنیا در زمینه 
بیمارى هاى عفونى مى باشـد. عالوه بـر این مقاله، پنج 
مقاله دیگـر از مطالعات بالینى واکسـن کوویران برکت 
زیر نظر داورى یا در شرف چاپ است. پیش از این نتایج 
مطالعات پیش بالینى چاپ شده است. همچنین مطالعات 
حیوانى واریانت اومیکرون به صورت پرى پرینت چاپ 

شده است.

آگهى تغییرات
شــرکت پخش سراسرى ســپاس نقش 
جهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
2115 و شناسه ملى 10260693509 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العــاده مــورخ 1400/09/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مهدى سوهان 
کار اصفهانى به شماره ملى 1290892865 
و رسول سوهان کار اصفهانى به شماره ملى 
1285515013 و ناهید کورنگ بهشــتى 
به شــماره ملى 1284596079 به سمت 
اعضاء اصلــى هیات مدیره بــراى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. محسن عالمه به 
شماره ملى 1287041248 به سمت بازرس 
اصلى و محمد مهدى مصلحى به شماره ملى 
1285029569 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه 
نصف جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت 
نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى خمینى 

شهر (1287843)

آگهى تغییرات 
شرکت پخش سراسرى سپاس نقش جهان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 2115 و شناسه ملى 
10260693509 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1400/09/01 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : مهدى سوهان کار اصفهانى1290892865 
به ســمت رئیس هیــات مدیره و ناهیــد کورنگ 
بهشتى1284596079 به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره و رسول سوهان کار اصفهانى1285515013 
به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شــرکت با امضا مدیرعامل منفردا همــراه با مهر 
شرکت معتبر اســت اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1287841)

آگهى تغییرات 
شــرکت نوین آرا پوش اســپادانا شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 58474 و شناســه ملى 
14006777807 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1400/11/23 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : رضا هوائى بشــماره ملى 1286459109 به 
سمت رئیس هیات مدیره و محمدرضا هوائى بشماره 
ملى 1292075619 به ســمت نایب رئیس هیات 
مدیره و مهدى هوائى بشماره ملى 1270334972 
به سمت مدیر عامل وعضوهیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضا مدیر عامل یا نایب رئیس هیات مدیره 
منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1287838)

آگهى تغییرات 
شرکت آرانکوه شیمى شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 360 و شناسه ملى 10260078884 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العــاده مــورخ 1400/11/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : احمد شــاه زیدى به شماره ملى 
1282321145به سمت بازرس اصلى و سعید 
زارعى بــه کد ملى 1291517529 به ســمت 
بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدند اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى شهرضا (1287840)

آگهى تغییرات 
شــرکت کیهان افروغ آژمان ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 62650 و شناســه ملى 
14008446331 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/11/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانى 
اســتان اصفهان ، شهرســتان برخوار ، بخش 
مرکزى ، شــهر خورزوق، محله آزادگان ، کوچه 
((اول)) ، خیابان ((دوم)) ، پــالك 32.2 ، طبقه 
همکف کدپستى 8345183373انتقال یافت و 
ماده مربوطه در اساســنامه به شرح فوق اصالح 
شد . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1287824)

آگهى تغییرات
شرکت نوین آرا پوش اســپادانا سهامى 
خاص به شماره ثبت 58474 و شناسه ملى 
14006777807 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1400/11/23 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : رضــا هوائى به کــد ملى 
1286459109 و محمدرضا هوائى به کد 
ملى 1292075619 و مهدى هوائى به کد 
ملى 1270334972 به سمت اعضاءاصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. صدیقه طباطبائى به شماره ملى 
0052637441 به سمت بازرس اصلى و 
محمدرضا عاقلیان مهر 1286644321 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت 
یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نصف 
جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1287837)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى خورشــید گستران دیار 
نون ســپاهان ســهامى خاص به شماره ثبت 
4585 و شناســه ملــى 14008432561 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى 
ســالیانه مورخ 1400/04/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : - آقاى امید صادقــى نجف آبادى 
کدملــى 1080249508 بعنوان رییس هیات 
مدیره و مدیرعامل ، آقــاى وحید صادقى نجف 
آبادى کدملــى 1080468943 بعنوان عضو 
هیات مدیره ، آقاى محمدرضــا صادقى نجف 
آبادى باکدملــى 1091497443 بعنوان عضو 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه 
اوراق و اســناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل 
چک، ســفته، بروات، قراردادهاى تعهد آور و 
استفاده از حساب هاى جارى و ثابت در بانکها 
، با امضــاء مدیرعامل همراه با مهرشــرکت 
معتبرخواهدبود. - خانــم اکرم احمدیان نجف 
آبادى کدملى 1091556571 بعنوان بازرس 
اصلى و آقاى امیرحسین شاه پورى به شماره ملى 
1080163891 بعنوان بازرس على البدل براى 
مدت یکسال مالى انتخاب گردیدند. - روزنامه 
نصف جهــان جهت درج آگهى هاى شــرکت 
انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى نجف آباد (1287822)

آگهى تغییرات
شــرکت تولیدى آردهرنداصفهان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 7376 و شناسه 
ملى 10260284835 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1400/11/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : طیــق اختیار 
حاصله تفویض شــده از مجمــع عمومى 
فوق العــاده 14/ 11/ 1400 در خصوص 
افزایش سرمایه به هیات مدیره وبارعایت 
تشریفات مقرر اساسنامه والیحه اصالحى 
قانون تجارت شــماره ســرمایه شرکت از 
محل واریز نقدى و باال بردن مبلغ اســمى 
ســهام از مبلغ 126000000000ریال به 
مبلــغ 000 000 000 189 ریال افزایش 
یافت کــه آورده نقدى تمامــا طى گواهى 
شــماره 1/1400/2991969 مــورخ 
1400/11/25 بانک ســپه شعبه کوهپایه 
واریز وماده5اساسنامه به شرح ذیل اصالح 
شد . سرمایه شرکت 000 000 000 189 
ریال نقدى است که به 200 25 سهم 000 
500 7 ریالى با نام عادى منقسم شده وتماما 
پرداخت شده اســت اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1287821)
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یکى از اســرارى که در دوران پاندمى کرونا 
وجود داشــته و هنوز هم در حال بررسى هاى 
علمى توسط متخصصان است، افرادى هستند 
که تاکنون به کرونا مبتال نشــده اند. ســوال 
اینجاست که چرا بعضى افراد کرونا مى گیرند 
در حالى که برخى دیگر که بــه همان اندازه 
در معــرض ویروس بوده اند بــه کرونا مبتال 

نمى شوند؟ 
همه ما کسانى را مى شناسیم که در یک خانه 
مجبور شدند خودشان را با افراد مبتال به کرونا 
قرنطینه کنند، اما با وجــود اینکه تعدادى از 
اعضاى خانواده یا همکارانشان به کرونا مبتال 
شده بودند، خودشان درگیر ویروس نمى شوند. 
دنى آلتمن اســتاد ایمنى شناســى دانشگاه 
امپریال کالج لندن به این ســوال پاسخ داده 
است. او در گفتگو با خبرگزار سى.ان.بى.سى 
به مطالعاتى اشاره کرده درباره احتمال ابتال به 
کرونا در یک خانه که بیشتر اعضاى آن به کرونا 

مبتال شده اند انجام شده است. این مطالعات 
نشــان داده احتمال کرونا گرفتن همه اعضا 
به آن اندازه که شما خیال مى کنید باال نیست.

تحقیقات درباره کســانى که بــا وجود قرار 
گرفتن در معرض کرونا هنوز به این ویروس 
مبتال نشده اند، رو به افزایش است. ماه گذشته 
دانشگاه امپریال کالج لندن نتیجه یکى از این 
تحقیقات را منتشر کرد. در این تحقیقات گفته 
شده افرادى که تعداد سلول هاى تى (نوعى 
از سلول در سیستم ایمنى بدن) آن ها نسبت 
به میانگین باالتر باشد، احتمال ابتالى آن ها 
به ویروس کرونا پایین تر است. ریا کندو یکى 
از پژوهشگرانى که در این تحقیقات حضور 
داشته مى گوید: «در معرض ویروس کرونا 
قرار گرفتن همیشــه منجر به ابتال نمى شود 
و ما واقعا مشتاق بودیم بدانیم چرا این اتفاق 

مى افتد؟»
کندو گفته ما به این نتیجه رسیدیم که این افراد 

سطح سلول هاى T آنها باالتر از معمول است. 
این ســلول ها زمانى در بدن ایجاد مى شوند 
که انســان به طور مکرر سرما بخورد. همین 
سلول ها از بدن در برابر ابتال به کرونا حفاظت 
مى کنند. این پژوهشــگر همچنین گفته این 
یافته اهمیت زیادى دارد، اما هنوز هیچ کس 
نمى تواند با اتکا به این یافته ها از واکسن زدن 

خوددارى کند.
لورنس یانگ استاد مولکول شناسى دانشگاه 
وارویک به سى.ان.بى.ســى گفته داده هاى 
اولیه درباره کســانى که در معرض ویروس 
در ارتباط با اعضاى خانواده شان قرار گرفته، 
اما مبتال نشده اند نشــان مى دهد این افراد از 
قبل به طور طبیعى به یک ایمنى ناشــى از 
ابتال به سرماخوردگى ناشــى از یکى از انواع 
ویروس هاى کرونا (به غیر از کووید19) دست 
پیدا کرده اند. 20 درصد ســرما خوردگى هاى 
عادى ناشــى از یکى از انــواع ویروس هاى 

کروناســت. این استاد دانشــگاه گفته هنوز 
مشخص نیســت چطور این افراد این سطح 
از ایمنى را براى مدت طوالنى در بدنشــان 

نگه داشته اند.
عالوه بر درجه اى از مصونیت ناشى از مواجهه 
با انواع ویــروس کرونا، واکسیناســیون هم 
احتماًال عاملى براى مقاومت افرادى است که 

هرگز به کرونا مبتال نشده اند.
اندرو فریدمن اســتاد بیمارى هــاى عفونى 
دانشــکده پزشــکى دانشــگاه کاردیف به 
سى.ان.بى.ســى گفته اینکه بعضى افراد به 
کرونا مبتال مى شــوند و برخى نه، یک پدیده 
شناخته شده است و احتماال به مصونیت ناشى 
از واکسیناســیون، ابتال هاى قبلــى یا هر دو 
بستگى دارد. او گفته ما مى دانیم که افرادى با 
وجود واکسینه کامل شدن به اومیکرون مبتال 
شده اند. با این حال مى دانیم که واکسیناسیون 
شدن بیمارى را کاهش مى دهد، اما واکنش ها 
به واکسن هم در افراد متفاوت است. بعضى 
افراد بعد از واکسیناسیون با وجود قرار گرفتن 
در معرض مقدار چشــمگیرى از ویروس به 
این بیمارى مبتال نمى شوند.یانگ از دانشگاه 
وارویک معتقد است افرادى که از قبل سطح 
ســلول هاى T آنها به واســطه ابتال به انواع 
دیگر ویروس هاى ســرماخوردگى باال بوده، 
با واکسیناسیون به یک ایمنى باالترى دست 

پیدا مى کنند.
سوال دیگرى که در دوران پاندمى کرونا پیش 
آمده این است که چرا دو نفر واکنش متفاوتى 
به ابتال به ویروس کرونا نشان مى دهند؟ چرا 
یک نفر عالئم شدیدى بروز مى دهد و دیگرى 
بدون عالمت باقى مى ماند؟ پاسخ در ژن هاى 
ما نهفته است. آلتمن استاد دانشگاه امپریال 
کالج لندن به سى.ان.بى.سى گفته تحقیقاتى 
در این دانشگاه انجام شده که نتایج آن به زودى 
منتشر مى شود. این تحقیقات نشان داده که 
سطح متفاوت سیستم ایمنى در بدن منجر به 

بروز متفاوت ویروس در افراد مى شود.

چرا بعضى ها کرونا نمى گیرند؟
یک پزشک متخصص بیمارى هاى عفونى با 
بیان اینکه کشــور در مرحله عبور از قله پیک 
ششــم کرونا قرار دارد، گفت مدیریت پاندمى 
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درصدى در جامعه میسر نمى شود.
رضــا محمــودى درخصــوص ضــرورت 
واکسیناسیون کرونا در پیک ششم اظهار کرد: 
«هنوز نوبت تزریق ُدز سوم براى برخى افرادى 
که دو نوبت واکسن را دریافت کرده اند، نرسیده 
و امید اســت که این افراد در زمان مشــخص 
نسبت به تزریق ُدز ســوم اقدام کنند اما اکنون 
بیشتر افرادى که در بیمارستان بسترى هستند 
و حتى جان خــود را از دســت مى دهند جزو 
افرادى هستند که واکســن دریافت نکرده  یا 

واکسیناسیون ناقص داشته اند.»
این پزشک متخصص با بیان 
اینکه اومیکرون بــا توجه به 
قدرت ســرایت پذیرى بیشتر 
نســبت به  ســویه هاى قبلى 
کرونــا، افراد بیشــترى را در 
خطر بیمارى قرار داده است، 
گفت: «در این پیک، کودکان 
به  عنوان یکــى از گروه هاى 
پرخطــر مطــرح هســتند و 
واکسینه نشدن این گروه سنى 
باعث افزایــش موارد بیمارى 

میان آنها شده است که خانواده ها باید اهتمام 
الزم بــراى انجام واکسیناســیون کودکان را 

لحاظ کنند.»
وى با بیان اینکه موج پنجم کرونا که در زمان 
غیر واکسینه شــدن بخش زیادى از جامعه رخ 
داد، یادآور شــد: « موج پنجم و سویه دلتا را در 
شرایطى تجربه کردیم که هنوز واکسیناسیون 
به صورت گسترده در جامعه انجام نشده  بود و 
دیدیم که این موج چقدر سهمگین بود. بنابراین 
اگر در شــرایط فعلى و مواجهه بــا اومیکرون 
هم واکسیناســیونى در کار نبود، بدون شک 

بیمارستان ها مملو از بیمار شده بود.»
محمودى تصریح کرد: «بنابراین به نظر مى رسد 
اجراى قوانینى که نسبت به ُدز اول و دوم واکسن 
اعمال شد، براى تزریق سومین ُدز هم مى تواند 
به ایمن شــدن بخش زیادى از جامعه کمک 

کند.»
این پزشــک متخصص با بیان اینکه یکى از 
اساســى ترین راه ها براى مقابله با پیک ششم، 
تسریع در تزریق ُدز سوم واکسیناسیون است، 
گفت: «بى تمایلى به ُدز سوم واکسن کرونا فقط 
مربوط به ایران نیســت و در برخى کشورهاى 
اروپایــى و آمریکایــى به رغم این که ســبد 
واکسیناسیون متنوعى هم دارند اما همچنان 
درصد افراد واکســینه شــده در این کشورها 

مطلوب نیست.»

محمودى تاکید کرد: «در عیــن حال با توجه 
به تجربیاتى که از ویــروس کرونا وجود دارد، 
تزریق واکســن به تنهایى کفایت نمى کند و 
نباید فرامــوش کرد اگر همچنان اســتفاده از 
ماســک، فاصله گذارى اجتماعــى و پرهیز از 
تجمعات جدى گرفته نشود، کشور به وخامت 
اوضاع تابستانى که گذشت، دچار خواهد شد. از 
طرفى واقعیت این است که بعد از تزریق ُدز سوم 
واکســن کرونا نیز احتمال ابتال به کرونا وجود 
دارد اما نکته مثبت این مساله این است که خطر 

بسترى شدن یا مرگ بسیار کمتر مى شود.»

مدیریت پاندمى با واکسیناسیون 85 درصدى 
میسر مى شود
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معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى استاندارى و جانشین 
رئیس شوراى عالى ورزش فارس یکى از مهمترین اهداف 
دولت را حمایت از فعالیت هاى ورزشــى دانست و هزینه 
کردن در این بخش را موجب کاهش آسیب هاى اجتماعى 
ارزیابى کرد. اســماعیل محبى پور گفت: هزینه کردن در 
ورزش از آســیب هاى اجتماعى جلوگیرى مى کند و در 

نشاط و سالمت جامعه سهم قابل مالحظه اى دارد. 

اهمیت هزینه کردن
 در ورزش 

مدیر کل دفتر مشــاوره و ســالمت ســازمان امور 
دانشــجویان در توضیح طیف هاى رفتارهاى خود 
آسیب رســان در میان دانشجویان موکنى و نشخوار 
فکرى را از آســیب هاى رفتارى در این قشر عنوان 

کرد.
ابراهیم نعیمى در واکنش به اینکه موضوع آســیب ها 
در بین دانشجویان چقدر هشدار دهنده است که یک 
همایش درباره کنترل و کاهش آسیب هاى اجتماعى با 
همکارى دفتر سالمت وزارت علوم در دانشگاه تهران 
برگزار شده است گفت: این برنامه در قالب برنامه "بتا" 
برگزار مى شود؛ بتا خالصه اى از ب (بپرس)، ت (ترغیب 
کن) الف (ارجاع بده) است. یعنى به جامعه دانشجویى 
مى گوییم که اگر چه عالئم و نشانه هایى در دوستانتان 
و همکالسى هایتان وجود داشــت، چند سوال از آن ها 
بپرسید. اگر بعد از پرســیدن آن سواالت شاهد عالئم 
خطرناکى بودند که ممکن است رفتار هاى خود آسیب 
رسان داشته باشند آن ها را به رفتن مرکز مشاوره ترغیب 
کنید، اما اگر نرفتند با همکاران ما که مراکز مشــاوره 
دارند ارجاع داده شوند که مثال یکى از دانشجویان چنین 

افکارى دارد و به خودش آسیب مى زند.
مدیر کل دفتر مشــاوره و ســالمت ســازمان امور 
دانشجویان گفت: پس لزوما بحث خودکشى نیست، 
بلکه برخى افراد مجموعه رفتار هاى خود آسیب رسان 
را دارند که بدترین آن مى تواند خودکشى باشد. این یک 
معضل اجتماعى مبنى بر تجمیع مجموعه فشار هاى 
روانى روى برخى دانشــجویان بوده که ممکن است 
مهارت هاى کافى براى حل و فصل مسائل و کاهش 
تنش هایشان را نداشته باشند که این دوره ها براى حل 
آن در دانشگاه هاى اصلى در کل کشور برگزار مى شود.

وى در پاسخ به این سوال که آیا عالئم هشدار دهنده اى 

وجود داشت که منجر به برگزارى این کارگروه ها شد؟ 
گفت: این طرح براى آگاهى از عوامل خطر اســت نه 
اینکه هم اکنون خطرى وجود داشته باشد. به تعبیرى 
دیگر طرح وزارت کشــور بدان معناست که بچه ها با 
عالئم خطر آشنا شــوند و اگر در محیط خود شخصى 

با این عالئم دیدند نگذارند که خطر بیشتر و بدتر شود.
مدیر کل دفتر مشــاوره و ســالمت ســازمان امور 
دانشــجویان در توضیح طیف هــاى رفتار هاى خود 

آسیب رسان در میان دانشــجویان گفت: خود آسیب 
رسانى ابتدا از افکار افراد شــروع مى شود؛ افکار هاى 
منفى راجع به نتوانستن، ندانستن، ناامیدى و بدبخت 
شــدن که در ذهن افراد بر آن ها غلبه پیــدا مى کند. 
سپس تبدیل به نشخوار فکرى و ذهنى شده و باز تولید 
مى شــود، در نهایت موجب حس منفى افراد نسبت به 

خودشان خواهد شد.
نعیمى اظهار داشــت: با این رویه آن ها حس مى کنند 

از عهده انجام کار ها بر نمى آیند و باعث مى شــود در 
وهله اول به خودشــان آســیب بزنند و در جهت رشد 
خودشــان اقدامى نکنند، پس این آسیب لزوما جدى 
و فیزیکى نیســت بلکه آســیب به اهداف، برنامه ها و 
حرکت و انگیزه اى است که فرد باید براى رشد و تعالى 

داشته باشد.
وى درباره مرحله بعدى خود آسیب رسانى اظهار داشت: 
یک مقدار که جدى تر مى شود ممکن است در قالب مو 

کنى و یا برخى رفتار هاى دیگر خودش را نشان بدهد و 
به صورت فیزیکى به خودشان آسیب مى زنند.

مدیر کل دفتر مشــاوره و ســالمت ســازمان امور 
دانشــجویان گفت: این آســیب ها وقتى یک مقدار 
جلوتر مى رود بعضى از آن ها تبدیل به پرخاشگرى هاى 
اجتماعى مى شود مثال وقتى از کنار ماشینى رد مى شود، 
ولى خودش آن ماشین را ندارد و دوست دارد آن را داشته 
باشد، یک خط روى آن مى کشــد و مى رود؛ بنابراین 
برخى رفتار ها خود آسیب رســان و بعضى رفتار ها در 

قالب رفتار هاى هنجارشکنانه است.
نعیمى گفت: این یک طبقه اســت کــه هرچه جلوتر 
مى رود شدت آسیب بیشتر مى شود و در نهایت فشار ها و 
مشکالت حل نشده روى هم تلنبار مى شوند و اقدامات 
جدى ترى را به وجــود مى آورند، که در اینجا ما تالش 

مى کنیم جوانان به این نقطه نرسند.
وى خاطرنشان کرد: البته همین آسیب نیز یک سرى 
نشــانه هاى اولیه دارد، مثال فرد در حالى که ترم سوم 
و چهارم اســت کتاب هاى خودش را بذل و بخشش 
مى کند. در میانه تحصیل که نباید دانشجو همه تعلقات 
خود و هر آنچه که دوست داشته اســت را به دیگران 
ببخشــد این یعنى شخص نا امید شــده و داراى یک 

عالمت خطر است.
مدیر کل دفتر مشــاوره و ســالمت ســازمان امور 
دانشجویان در پایان گفت: اگر درس دانشجو تمام شده 
بود و در حال تحویل خوابگاه بود این رفتار طبیعى هم 
مشاهده مى شد، اما زمانى که وسط تحصیل این کار را 
مى  کند نشان مى دهد ناامیدى زیاد دارد که ممکن است 
کارى سر خودش بیاورد که نمى خواهد چیزى در این 
دنیا داشته باشد. ما به دانشجویان یاد مى دهیم که این 

رفتار ها را بیاموزند و آن را تشخیص دهند.

از مو کندن تا خط انداختن روى ماشین

عالئم هشداردهنده از آسیب هاى خودرسان در دانشجویان

رئیس سازمان نظام روان شناسى درخواست کرد که ستاد ملى مقابله 
با کرونا، برنامه مقابله با عوارض روانى- اجتماعى کرونا را به صورت 

هدفمند تهیه، تصویب و اجرایى کند.
دکتر محمد حاتمى اظهار داشت: بحران کرونا عالوه بر اینکه به مدت 
دو سال مردم کشورمان را تحت فشار روانى پیک هاى مختلف خود 
قرار داده به همراه خود بحران هاى دیگرى چون بحران دانش، معیشت 
و زندگى دیجیتالى را ایجاد کرده که همه این ها سالمت روان مردم را 

به مخاطره انداخته است و تغییرات بسیارى در سبک زندگى، روابط 
فردى و اجتماعى، خلقیات، خواسته ها، نیازها، فرهنگ و سنت هاى 

مردم به وجود آورده است.
وى افزود: این فشــارهاى روانى، بحران ها وتغییرات نرخ شــیوع 
اختالالت روانــى مانند تنهایى، افســردگى، اضطــراب، نگرانى، 
پرخاشگرى، اســترس و وســواس را افزایش داده است. عالوه بر 
این رشــد اجتماعى و هویتى دانش آموزان را به مخاطره انداخته و 
این عوامل باعث کاهش کیفیت زندگى و نشــاط اجتماعى جامعه 

شده است.
وى با بیان این که دانش آموزان، کادر درمان، سالمندان، آسیب دیدگان 
سوگ کرونا و بیماران زمینه اى بیشترین آسیب را متحمل شده اند، 

ادامه داد: ضرورت دارد ستاد ملى کرونا برنامه هایى براى پیشگیرى 
از آسیب هاى موجود از جمله توسعه فرهنگ خدمات روان شناسى و 
مشاوره با وضع کردن بیمه هاى پایه براى اقشار در معرض خطر وکم 
درآمد، طرح روانشناس خانواده و مدرسه، افزایش سواد سالمت روان، 
سبک زندگى سالم، آموزش مهارت ها و خود مراقبتى رادر دستور کار 
خود قرار دهد و برنامه مقابله با عــوارض روانى- اجتماعى کرونا به 

صورت هدفمند تهیه، تصویب و اجرایى شود.
حاتمى گفت: سازمان نظام روان شناســى و مشاوره به عنوان 
متولى و مسئول اکنون برنامه مقابله با عوارض روانى و اجتماعى 
کرونا را در دســت تدوین دارد که به قرارگاه و ستاد ملى ارائه 

خواهد کرد.

لزوم تدوین برنامه مقابله با 
عوارض روانى و اجتماعى کرونا

ى پیشگیرى 
وان شناسى و 
ضخطروکم

سالمت روان، 
در دستور کار 
اعى کرونا به 

 عنوان 
تماعى 
ى ارائه 

معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى اســتاندارى خراسان جنوبى 
با بیان اینکه تشــکل ها و ســازمان هاى مردم نهاد بســیارى در 
حوزه آســیب هاى اجتماعى داریم، گفت: از ظرفیت و توان این 
تشکل ها جهت کاهش آســیب هاى اجتماعى نهایت استفاده را

 باید داشت.
ســیدمحمدرضا طالبــى اظهار کــرد: آســیب هاى اجتماعى 
یــک چالــش بزرگــى اســت کــه دامن گیر مــا در کشــور

 است.
وى با بیان اینکه چالش سازى براى نظام مقدس جمهورى اسالمى 
یکى از برنامه هاى مهم دشمن اســت، افزود: دشمن با به وجود 
آوردن و تراکم چالش ها به دنبــال وارد کردن ضربه به بدنه نظام 

جمهورى اسالمى است.

طالبى با تأکید بر اینکه ریشه یابى آسیب هاى اجتماعى فراموش 
نشود، افزود: ریشه یابى باعث مى شــود تا کار عمیق ترى جهت 

کاهش این آسیب ها انجام شود.

استفاده از ظرفیت سمن ها براى کاهش آسیب هاى اجتماعى 
رییس دانشگاه شهید بهشتى گفت: حدود 2 هزار دانشجو که اغلب 

دانشجویان ارشد بودند، حذف ترم کردند که باعث نگرانى ما شد.
ســعدا... نصیرى قیدارى گفت: اگر دانشجویان بیش از حد حذف 
ترم کنند و به موقع فارغ التحصیل نشوند، در ارائه خوابگاه و تغذیه 
دانشجویان دچار مشکل خواهیم شــد. ما از دانشجویان خواهش 
مى کنیم تالش کنند که به موقع فارغ التحصیل شوند و جا را براى 
دانشجویان جدید باز کنند. ما یک ترم را به دلیل مجوز وزارت علوم 
و فشار دانشجویان مجوز حذف اضطرارى دادیم اما براى ترم بعد 
دانشجویان فشار آوردند که باز هم حذف اضطرارى داشته  باشند و 
ما با دانشجویان به توافق رسیدیم که فقط به دالیل خاص حذف 
اضطرارى داشــته باشند اما دانشــگاه تهران به دانشجویان خود 
اجازه حذف ترم داد و  باعث شد دانشجویان ما فشار آورند و ما این 

درخواست را منطقى دیدیم که وقتى دانشگاهى در این شهر مجوز 
را بدهد چرا ما این اجازه را ندهیم و 500 نفر در بازه دوم حذف ترم 

کردند.

حذف ترم 2000دانشجو در یک دانشگاه فقط در یک نیمسال

مدیر کل دفتر امــور آســیب دیدگان اجتماعى 
سازمان بهزیستى گفت: در حال حاضر، 365 مرکز 
مداخله در بحران در تمامى نقاط کشور در سطح 
1 و 2 و 3 فعال هستند و با یک روند روبه رشدى 

از فعالیت ها در شهرهاى کشور روبه رو هستیم.
محمود على گو، اظهار کرد: آسیب هاى اجتماعى 
موضوعى تلخ و پرچالش در جامعه است و تأثیراتى 
که تمام اتفاقــات ملى، بین الملــى، فرهنگى و 
اجتماعى در آسیب هاى اجتماعى ایجاد مى کند، 

قابلیت مدیریت نیست.
وى افــزود: بایــد برنامه هایى در حوزه آســیب 
اجتماعى توســعه پیدا کند تا وضعیت ما را تغییر 

دهد، یکى از برنامه ها اورژانس اجتماعى است که 
متشکل از 4 نوع فعالیت، خط تلفن 123، فعالیت 
سیار و خودرویى اورژانس اجتماعى، مراکز مداخله 
در بحران و مجموعه خدمات پایگاه هاى اجتماعى 
در حاشیه شهرها است که در حال فعالیت هستند.

وى با اشــاره به فعالیت هاى روبه رشد اورژانس 
اجتماعى در کشــور، تأکید کرد: در حال حاضر، با 
یک روند روبه رشــدى از فعالیت ها در شهرهاى 
کشور روبه رو هســتیم، اما از این میان شهرهاى 
کشــور، تنها 74 شــهر و شهرســتان اورژانس 
اجتماعى ندارند اما این بدان معنا نیســت که ما 

خدماتى به آنها ارائه ندهیم.
مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعى سازمان 
بهزیستى به برخى از خدمات اورژانس اجتماعى 
کشور اشاره کرد و گفت: همســرآزارى،کودك 
آزرى، معلــول آزارى، ســالمند آزارى، اقدام به 
خودکشى، کمک به کودکان خیابانى، حمایت از 
دختران و پسران فرارى از منزل و حمایت از زنان 
و دختران آسیب دیده اجتماعى جزو اصلى ترین 
فعالیتهاى اصلى مجموعــه اورژانس اجتماعى 

محسوب مى شود.

اورژانس اجتماعى علیه آسیب هاى اجتماعى
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عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام، مهاجرت از مناطق 
حاشیه اى به شهر ها را زمینه ساز آسیب هاى اجتماعى عنوان 
کرد و گفت ســرمایه گذارى ها باید به سمت مبدأ مهاجرت 
ســوق یابد. على آقامحمدى افزود: توانمند سازى محالت 
کشور با استفاده از مکانیسم هایى نظیر تقویت کسب و کار 
خرد، مى تواند سهم مؤثرى در کاهش آسیب هاى اجتماعى 
در محالت و مناطق حاشیه اى کشــور ایفا کند. وى کنترل 
روند مهاجرت را از رویکرد هاى پایــدار در مدیریت چالش 
فقر در محالت و مناطق حاشیه نشین کالن شهر ها دانست 
و گفت: براى این امر باید سرمایه گذارى ها در کشور به سمت 
مبدا مهاجرت سوق یابد تا فرایند مهاجرت و تقویت چرخه فقر 

در حاشیه شهر هاى بزرگ تسهیل نشود.

اهمیت توجه به 
مهاجرت معکوس 

04

در شوراى فرهنگ عمومى براى رفع مشکالت آسیب هاى 
اجتماعى شهرستان لردگان بررسى شد. مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمى استان چهارمحال و بختیارى در شوراى 
فرهنــگ عمومى شهرســتان لردگان رفع مشــکالت 
فرهنگى، آسیب هاى اجتماعى و برداشتن رسومات غلط را 

از رسالت هاى این شورا برشمرد.

برنامه ریزى براى
 رفع آسیب ها
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مراکز کاهش آسیب اخیر با مشــکالتى روبه رو شده اند؛ از 
جمله اینکه مدیران کشور اعتقاد چندانى به آنها ندارند. سپیده 
علیزاده روانشــناس و فعال اجتماعى این نگاه را رد کرده و 
مى گوید: مگر چند نفر از ما در طــول زندگى حریق یا مثال 
تصادف شدید را تجربه مى کنیم؟ ولى هیچ گاه عافیِت اکنون را 
دلیلى بر زائد بودن آتش نشانى و بیمارستان نمى دانیم. به زعم 
او، موسسات کاهش هاى آسیب هاى اجتماعى هم کارکردى 
همچون آتش نشانى، اما این بار براى عزت لگدمال شده یک 

انسان هستند که باید به آن توجه شود.

مراکز کاهش آسیب
 از یاد رفته اند
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معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: دولت هر ســاله در 
تسهیالت بانکى منابعى را براى قرض الحسنه قرار مى دهد. 
حسینى گفت: کار هاى بزرگى در راستاى محرومیت زدایى 
انجام شده اســت که البته اقدامات انجام شده به حد ایده آل 
نرسیده و این کار تنها از دســت دولت بر نمى آید چرا که اگر 
مردم در میدان حضور پیدا نکنند دولت به تنهایى نمى تواند 
این مسئولیت را به نحو احسن انجام دهد. وى گفت: دولت هر 
ساله در تسهیالت بانکى منابعى را براى قرض الحسنه قرار 
مى دهد، اما اگر این روحیه در کل جامعه ایمانى حتى اندك 

وجود داشته باشد مى توان کار هاى بزرگى با آن انجام داد.

دولت به تنهایى نمى تواند

دانش آمــوزان در فضاى مجازى ممکن اســت قلدرى 
سایبرى را تجربه کنند از این رو ایجاد محیط هاى امن 

حفاظت شده در فضاى مجازى براى آنها ضرورت دارد.
طبق آمار منتشر شده از سوى آموزش و پرورش آن هم 
بر اساس داده هاى ســامانه پایش آسیب هاى اجتماعى 
دانش آموزان، در 6 سال گذشته شــاهد رشد حدود 10 
برابرى میزان خطرپذیرى دانش آموزان (با رشد ساالنه 
حدود 1/5 درصد) هستیم و در سه سال گذشته، خشونت 
رتبه اول را در بین خطرپذیرى دانش آموزان و خودکشى 
نیز همواره یکى از سه خطر اول تهدیدکننده دانش آموزان 

در زمینه رفتارهاى پرخطر بوده است.
با مجازى شــدن آموزش ها و از ســوى دیگر گسترش 
حضور کــودکان و نوجوانان در فضاى مجازى شــاهد 
شــکل گیرى نوع دیگرى از خشونت ها با عنوان قلدرى 

سایبرى هستیم.
چند سال قبل یعنى سال 1396 بود که براى نخستین بار 
آمارى از وضعیت آسیب هاى اجتماعى در مدارس تهران 
از سوى عباسعلى باقرى مدیرکل وقت آموزش و پرورش 
پایتخت در جلسه شوراى شهر ارائه شد و بر اساس آن در 
حال حاضر رفتار پرخطر در میان پسران در مقطع متوسطه 

اول 19/7 درصد و خشم باال در میان دختران 19/6 درصد 
است که این ارقام نشــان مى دهد وضعیت خوبى وجود 
ندارد؛ با توجه به اینکه پس از آن آمار دقیقى درباره وضعیت 
آســیب هاى اجتماعى در مدارس ارائه نشــد هم اکنون 
نمى توان به طور دقیق اعالم کرد که این وضعیت روند رو 

به رشدى داشته است یا خیر.
اما با مجازى شدن آموزش ها و از سوى دیگر حضور بدون 
ضابطه دانش آموزان در فضاى مجازى، آنچه مشهود است 
و از سوى خانواده ها نیز روایت مى شود، تهدیداتى است که 

فضاى مجازى براى کودکان و نوجوانان رقم مى زند.

قلدرى سایبرى در کمین دانش آموزان

فرمانده کل انتظامى جمهورى اسالمى ایران گفت: باید از 
آسیب هاى اجتماعى با توسل به معنویت و اخالق دور شویم 
و آمادگى این را داشته باشیم که هجمه فرهنگى دشمن به 
ما رسوخ نکند. سردار سرتیپ حسین اشترى با بیان اینکه 
امروز ارتقاى امنیت برعهده همه است، افزود: امنیت باعث 
رشد ارتقا در هر کشورى خواهد شد و هر کشورى اگر ثبات 

و امنیت داشته باشد مى تواند پیشرفت کند.
سردار اشترى گفت: در سایه امنیت است که مراکز علمى، 
دانشگاه ها و مراکز اقتصادى مى توانند فعالیت کنند و اگر 

امنیت نباشد هیچ پیشــرفتى نخواهیم داشت. وى افزود: 
امسال تاکید ما در حوزه برخورد با اخاللگران امنیت و نظم 
بود که با اقتدار و هوشمندى توانستیم با تدبیر این موضوع، 
امنیت را در سراسر کشور برقرار کنیم. سردار اشترى گفت: 
براى حفظ این امنیت و آسایش مردم، همکاران ما جان خود 
را نثار کردند و ثابت کردند که براى این امنیت تا پایان جان 
ایستاده اند. وى افزود: باید از آسیب هاى اجتماعى با توسل به 
معنویات و اخالق دور شویم و آمادگى این را داشته باشیم که 

هجمه فرهنگى دشمن به ما رسوخ نکند.

با توسل به معنویات مى توان آسیب هاى اجتماعى را کاهش داد
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